
VOL. LXII

VAKARAI I

TRUMPAI IŠ VISUR

* ’LONDONAS.-— Saudi Arabi
jos alyvos reikalų ministeris šei-

Pragos Charta 77
El Heraldo de Mexico rašo, 

kad Čekoslovakijos intelektualų 
paskelbtas vakaruose manifestas
bei Charta 77 iššaukė padidėju
sią priespaudą pačioj čekoslova- 
gijoj ir, bendrai, už geležinės 
uždangos.

Labiausiai nukentėjo miesto centras,, 
seni namai, administracijos įstaigos

BUKAREŠTAS, Rumunija. — Amerika ir Vakarų Eu
ropa organizuoja paramą žemės drebėjimo metu labai nukentėju
siam Bukareštui, Rumunijos sostinei. Amerikos vyriausybė, jau 
pasiuntė lėktutuvus su būtiniausiai reikalingomis medicinos prie
monėmis panašios nelaimės metu. 'Prancūzija, Šveicarija, Olandija 
ir kitos valstybės ruošiasi siųsti pagalbą drebėjimo metu nukentė
jusioms rumunams.
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PREZIDENTAS J. CARTERIS BUS
GERIAUSIAS AMINO DRAUGAS

"KAMPALA. — Ugandos prez. Amin, prezidentinėje ložėje 
futbolo aikštėje, pareiškė Associated Press, CBS ir NBC agentūrų 
korespondentams, kad vieną dieną Amerikos prezidentas Carteris 
bus jo geriausias draugas. Jis dar pasakė, jog jis niekad nemanęs 
amerikiečius laikyti Ugandoje Įkaitais, ėsą, baimė dėl amerikiečių 
likimo Ugandoje buvo perdėta nežinant Afrikos gyvenimo sąlygų. 
Baimė ir rūpesčiai dėl amerikiečių likimo dingo Aminui panaikinus 
draudimą,. uždėtą amerikiečiams neišvykti iš krašto.

Prez. Aminas priminė korės- '• 
pondentams, jog jis norįs gerų J 
santykių su JAV ir būtų paten-', 
kintas, jei Amerikos pasiuntiny-J' 
bė Kampaloje pradėtų 'veikti, 
kuri buvo uždaryta iškilus gin- Arabai nesutaria dėl alyvos
čams dėl sargybinių, kurie sau
gojo pasiuntinybę. Oficialiai di- 
plomatiniai santykiai nebuvo nu-| įus Y™”'“?-’J““5""3 T f , .. 1 kas Ahmed Žaki Yamam pareis-traukti. , . . , .. .. . „ .ike, kad jis “ne uz ką nenusi

leis ginče su kitomis alyvą eks
portuojančiomis valstybėmis. 
Daugumas tų valstybių nori aly
vos kainą pakelti, 10,% dabar 
ir dar 5% liepos mėnesį, o Sau
di Arabija iš viso tik 5%, tačiau 
esanti viltis susitarti.

; Smerkia Izraelį, Rodeziją ir 
Pietų Afrika

Prez. Aminas pakartojo savo 
kaltitnimą, kad 2,600 svetimša
lių legionierių ruošiama Kenijo
je prieš Ugandą, bendradarbiau
jant Amerikos jūrų pajėgoms 
iš Indijos vandenyno, ir kad Ke
nijos armija koncentruojama 
Ugandos pasienyje.

- Tarp kitko Aminas priminė, 
kad žinios, jog 3,000 -p alestinie- 

' čių ir Kubos kareivių yra Ugan
doje, netikros. Pranešimai apie 
masinius žudymus Ugandoje 
taipgi nėra tikri, bet priminė, 
jog kiekvienas rengęs prieš jį 
sąmokslą turi gauti atpildą. Be 
to, jis dalyvaus Londone Com- 
menwealth konferencijoje, ne
atsižvelgiant, jog jo į konferen
ciją nenori įsileisti. Taipgi jis 
tikisi šiais metais būti New 
Yorke ir dalyvauti J. Tautų se
sijoje.

Iš pirmo žvilgsnio matomas prietaisas gali būti panašus Į keistą akor
deoną, bet iš tikrųjų tai yra labai jautri priemonė dujų klapanams kon
troliuoti. šiuos prietaisus gamina Kalifornijoje, Temecula miestelyje 
esantieji Borg-Warner dirbtuvių inžinieriai ir darbininkai.

Čikagos policija 
rėmė Irano žvalgybą

NEW YORK. — CBS kovo 6 
TV programoje pasakojo, kad 
Irano slaptoji žvalgyba SAVAK 
ruošė politinius žudymus Euro
poje ir kad Čikagos policijos de
partamentas bendradarbiavo su 
Irano, žvalgybos agentais ir 
jiems pranešinėjo apie iranie
čių studentų veiklą Amerikoje, 
^šešiasdešimties minučių TV 
pranešime, buvo pasakyta, kad 
specialus Čikagos policijos dali
nys šnipinėjo politinius disiden
tus, Įskaitant ir Irano studen
tus, studijuojančius Amerikos 
universitetuose.

ir Arabų Valstybių užsienių rei
kalų ministerial sekmadienĮ pri
ėmė rezoliuciją, pasmerkiančią 
Izraeli už pastangas iš arabų 
tautą pagrobtose žemėse pa
keisti geografinį ir demografi
nį statusą”. Deklaracijoje ska
tinamos Afrikos Vienybės Orga
nizacija, Arabų Lyga ir Jung
tinės Tautos didinti Izraelio, Ro- 
dezijos ir Pietų Afrikospolitinę 
ir.ekonominę izoliaciją kol tik jos 
laikysis savo rasinės ir agresy
viuos. politikos”.

LUPIKAUTOJŲ SKRIAUDAS
^^ ^PrezfdentasCarteriš svastyr^artūsu ^U-; 

premjeru Rabinu ginklų klausimą
WASHINGTON, D. CJ — Kongreso atstovas Frank Annunzio 

pirmininkauja bankų pakomitečiui, kuris nagrinėja skolų rinkėjų 
ir Įvairių lupikautojų daromas skriaudas vartotojams. Pensilvani
jos adv. Joel Weisberg pakomitečio nariams liudijo^ kaip vienas 
namų pardavinėtojas grasino senelei atimti iš jos namus, dėl ma- ■ 
žos pinigų sumos. Jis paminėjo pakomitečio nariains, kaip vienas 
jam žinomas kolektorius liepė 17 metų mergaitei paskutinį kartą 
pasižiūrėti į baldus, nes jis juos išvešiąs,-jei jos motina nesumokė
sianti reikalingos sumos. ■' '■.•-j

ko netoli Elgino, buvo sužeista 
41 asmuo.
• 4-12 metų amžiaus vaikai iš 
bažnytinės sekmadienio mokyk
los buvo vežami i namus, bet vie- 
■toje-namųrjieatsirado ligoninėje.

Iki šio meto rumunų vyriau
sybė dar nepajėgė/^uskaičiuoti 
nelaimės metu žuvusių žmonių. 
Žuvusieji nežinomi, nes negali 
valyti išgriautų miesto centro 
kvartalų. Atsakingi vyriausy
bės pareigūnai apskaičiuoja, kad 
lauže žuvo nemažiau 4,009 f me
nių, bet žuvusių skaičius gali 

uždangos. -būti ir didesnis. - -
Pasak EI Heraldo de Mexico, I Didieji Amerikos karo lėktu- 

komunistinės vyriausybės parė
dymu, Čekoslovakijos švietimo 
ministerija įsakiusi visiems mok
sleiviams ir studentams padary
ti raštu “išpažintį”; Kiekvienas 
mokinys ar studentas, pradedant 
pradžios mokykla, turi aprašyti 
s0o gyvenimo istoriją,, politinę 
veiklą'ii^lpaziūras,. veiklą tėvų, 
tėvų socialintę padėtį. Taipgi1

Amerikoj senų žmonių daugėja
WASHINGTON AS. — Cenzo 

Biuras praneša, kad dabar virš 
. 65 metų amžiaus amerikiečių 
yra daugiau negu iki 5 metų am
žiaus vaikų. Mažų vaikų prie
auglis šiaurvakarinėje JAV da
lyje sumažėjęs 22.2 nuošimčiais, 
tuo tarpu kai virš pensijos am
žiaus senesniųjų piliečių padau
gėjo virš 30 nuošimčių, daugiau
siai šešiose pietinėse valstijose.

Prancūzų prezidento 
perspėjimas

PARYŽIUS. Prancūzu amba
sadorius Jungtinėms Valstybėms 
sekmadienį pareiškė, kad pre
zidentas Valery Giscard d’Est- 

I aiiig “tvirtai ir iškilmingai” per
spėjo prezidentą Carterį, kad 
“įvyks rimtų nemalonumų”, jei 
nebus leista New Yorke nusileis
ti didžiajam už garsą greites
niam prancūzų lėktuvui Concor
de. Ambasadorius Jacques Ko- 
siciuczko Moriset pareiškęs Carte 
'riui per telefoną, kad neleidimas 
“išprovokuotų labai rimtą 
zę prancūzų ir amerikiečių 
tykiuose.

Riaušės Izraelio 
i okupuotoje teritorijoje

TEL AVIV. — Izraelio
riuomenė pavartojo ašarines 
bombas išsklaidyti akmenis svai
dančių studentų demonstraciją 
Izraelio okupuoto Jordano Vaka
rų Kranto mieste Ramallah. Stu
dentai demonstravo užsistodami 
apie 250 arabų kalinių Izraelio 
kalėjime Askelon pradėjusių ba- 

■ do streiką, šeši studentai su
imti.

kri-
san-

ka-

Pakomitečio pirmininkas Frank 
Annunzio, išklausęs liudininkų, 
pareiškė, kad teks priimti įsta
tymą,' draudžiantį sauvaliauti 
skolų rinkėjams. Laibai dažnai 
pinigų rinkėjai vadinasi advo
katais, teismo nariais ir varto
ja kitokius titulus, nors jie netu
ri teisės tai daryti. Pinigų rin
kėjai panašiai sauvaliauja ne tik 
Pensylvanijoje, bet 12 kitų vals
tijų.
Izraelio premjeras Washingtone

Izraelio premjeras leak Ra
bin praeitą sekmadienĮ atskrido 
Į Washingtona, kad galėtų ap
tarti su prezidentu Carteriu gin
klų pardavimo klausimą. Prezi
dentas Fordas buvo prižadėjęs 
parduoti Izraeliui modernių gin
klų, bet prezidentas Carteris su- . 
stabdė visą transakciją. Izraelio 
premjeras tikėjosi su preziden-Į 
tu Carteriu pasimatyti pirma
dienio vakare, bet spauda pirma
dienį nieko apie tai dar neprane-

Sužeista 41 asmuo
ELGIN. — Iš vienos Auroroje 

sekmadieninės, mokyklos, esan
čios Fox River Valley Babtistų 
Bažnyčioje, 36' mokinius vežęs 
busas paslydo ir užgavo lengvą 
mašiną. 'Įvykio metu, kurs Įvy-

Protestą nori Įteikti 
■ prezidentui
f -WASHDTGTON; i-^Rockfor- 
do gyyentdja Mary Ann Aiello, 
nepatenkinta aukšta' natūralių 
dujų kaina, ■ rengia parašus po 
protesto raštu ir tai mano Įteik
ti. prėz. Carteriui. Protesto para
šų jau yra surinkta per 25,000. 
Protesto organizatorė Aiello ir 
Clark tik bijo, kad jų protestas 
įteiktas Baltuose Rūmuose pre
zidento asistentui M. Constanza, 
gali prezidento ir nepasiekti.

Aiello taipgi liudijo dujų ir 
alyvos klausimais kongreso vy
riausiame komitete.

vai iš Italijoje buvusių medicinos 
sandėlių nunešė Į Bukareštą ge
roką kieki būtiniausios pagalbos, 
šeštadienio vakare austrai pa
siuntė traukini su antklodėmis, 
vaistais ir būtiniausiu maistu, o 
pirmadieni Bukareštą pasieks 
pagalba ir iš kitų kraštų.

Specialistai apskaičiuoja, kad 
praeitą penktadienį vykęs žemės 

mokiniai turi aprašyti savo pra-‘ drebėjimas buvo pats galingiau- 
eities įspūdžius, simpatijas ir 
draugus.

Ta moksleivių išpažintimi re
miantis, bus atsižvelgiama į 
moksleivių tėvus — juos paaukš
tinant ar pažeminant darbovie
tėje — ir Į pačio mokinio ateitį. 
Išpažintis turės Įtakos mokslei
vio egzaminų metu ir Įstojant į 
universitetą mokinys bus priim
tas universitetant arba nepriim
tas. Neprimtiems teks tenkintis 
paprasčiausiais darbais visą sa
vo

sias šiame šimtmetyje. Dabar 
jau aiškiai nustatyta, kad žemės 
pluta sudrebėjusi 63 mylių, gi
lumoje. Drebėjimas palietė veik 
visą pietų ir vakarų Europą, bet 
jo pasekmės nebuvo tokios nuo
stolingos, kaip rumunų sostinėje.

gyvenimą.

Rumunija prašo

PABRANGS STATYBOS 
MEDŽIAGOS

Pranašaujama, kad naujų na
mų statyba žymiai pagyvėsianti. 
Sąryšyje su pagyvejusia statyba 
numatoma labai pabrangs staty
bos medžiagos.

TOKIJO DEMONSTRACIJOS
TOKIJO. — Kokių 35,000 ja

ponų masė kovo 6 d. žygiavo To
kijo gatvėmis, reikalaudami di- 
nesnių atlyginimų ir sutvarkyti 
infliaciją. Demonstraciją suor
ganizavo darbininkų unijos.

Premjeras pareiškė, kad Izra
elis stengsis siekti taikos Arti
muose Rytuose, bet jis negali 
leisti arabams sunaikinti Izrae
lio.

Niekad neišaiškins
WASHINGTON. — Teksaso 

valstijos atstovas kongrese H. 
B. Gonzales sako, kad prez. Ke
nedžio nužudymo aplinkybės ir 
kas ištikrųjų tai buvo atlikęs, 
niekad nebus išaiškinta7 nes di
delės ir galingos jėgos, Įskaitant 
paslaptingą Amerikos krimina
linį elementą, to nenori.

BUKAREST. — Rumunijoje 
buvęs žemės drebėjimas, apytik
riai skaičiuojant, pareikalavo 
4,000 gyvybių. Mažiausiai 80,000 
liko be pastogės. Gelbėjimo dar
bai, i kuriuos Įkinkyta visos pa
jėgos, tebevyksta.

Rumunijos vyriausybė krei
pė į'JAV ir Į J. Tautas, prašy
dama prisiųsti vaistų ir kitko. 
Vakarų Vokietija ir Prancūzi
ja taipgi ruošiasi pasiųsti pagal
bą.

žemės drebėjimas užregistruo 
tas 7.2 taškais Richterio skalėje. 
Viename tik Bukarešte koks 20,- 
000 būtų sunaikinta.

JAV manė panaudoti 
A-bomba c

WASHINGTON. — Kovo 6 
senato paskelbtame dokumente 
matyti, kad Amerikos kariuome
nės vadai norėjo pavartoti Korė
jos kare atominę bombą, bet ne
rado strateginiai svarbaus objek
to, verto atominės bombos.

Pentogonas taipgi rekomen- 
vo prez. Eisenhoveriui panaudfb 
ti Taiwano karius, užblokuoti Ki
niją ir zombarduoti fabrikų cen
trus. Taip liudijo vyriausio Ame
rikos kariuomenės štabo narys 
gen. O. N. Bradley senato užsie
nio reikalu komitete 1953 m.

Anglies kasyklų 
nelaimė

TOWER CITY, Pa. — Pensil
vanijos vienoje anglių kasykloje 
prasiveržęs vanduo užgriovė iš
ėjimą astuoniems angliakasiams. 
Anglių kasyklos šachta buvo 
užgriauta vienos mylios atstu
me nuo išėjimo. U.'

Gelbėjimo darbai tebevykdo
mi. Gręžiamos skylės ir daromi 
kiti gelbėjimo darbai. Kovo 6 
buvo ištrauktas dar vienas gy-

betPraeitą žiemą New Yorko pakraščiuose buvo dideli šalčiai, 
jie nesustabdė žuvautojų. Didžiausio šalčio metu George Lawton, 
prasikirtęs eketę Long Island vandenyse, traukia iš dugno vėžius 
ir kitokius jūros gyvius, kad galėtų nuvežti geriausioms New 
Yorko restoranams, maitinantiems savo klientus Šviežia žuvimi 

ir vėžiukais.

Baskai reikalauja 
amnestijos

PAMPLONAS, Ispanija. — 
SekmadienĮ dviejuose baskų mie
stuose Pamplonoje ir San Sebas
tiane tūkstančiai žmonių daly-1 vas angliakasys, bet kiti du ras- 
vavo demonstracijose, reikalau-1 ti negyvi. Anglių kasyklos nelai- 
dami amnestijos visiems poli-1 mė Įvyko kovo 1 d. 
tiniams kaliniams. Pamplonoje^ 
policija šaudė guminėmis kulko
mis į apie 500 akmenis svaidan
čių ir langus daužančių, o San 
Sebastiane apie 2.000 asmenų 
minia išsiskirstė, nelaukdama

1 policijos įsikišimo.
Ne toks šaltas
Saulė teka 6:20, leidžiasi 5:45



Lietuvos gamtovaizdisAntanas Rūkštelė

Vasario 16-ją, Didžiąją mū
sų tautos šventę, Chicagos lietu-, 
viai šiais metais iškiliai paminė
jo. Teko patirti, kad visos Chi
cagos lietuvių šventovės buvo 
pilnutėlės dalyvių. Ypač buvo' 
gražios suruoštos pamaldos Gi-: 
mimo Švč. Mergelės parapijos! 
bažnyčioje Marquette Parke. 
’Trys kunigai, apsirengę puoš
niais liturginiais drabužiais, kon- 
celebravo šv. Mišias, daugelio 
akyse spindėjo ašaros girdint 
choro ir solistų žaviai giedamas 
giesmes:.

Pakilioje nuotaikoje praėjo ir 
Altos suruoštas- minėjimas Ma
rijos Aukštesnės^ mokyklos sa
lėje. Atrodo, kad neregistruo
tos bendruomenės vadų ragini
mas aukoti aukas jų interesams 
ši kartą nesutrukdė, ir patriotiš
koji visuomenė Altos veiklai ne
pagailėjo aukų. Nesutrukdė au
kų rinkimo, nei jų siuntinėjami

Marquette Parko lituanistinė 
mokykla, užuot, surinktas aukas 
Vasario 16-sios proga, nukrei
pusi pavergtosios tautos laisvi
nimui, jas padovanojo Lietuvių- 

' Fondui.

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi 
laisvės kova, žino, kad Vasario 
16-sios šventės proga yra parei
ga, aukoti niekam kitam, o tik 
pavergtosios tautos laisvinimo 
reikalams.

Deja, su gilia širdgėla, reikia 
pareikšt, kad priešingi vėjai pu
čia mūsų gausioje lietuvių ko
lonijoje, Marquette Parko litua
nistinėje mokykloje, šitoks ne- tos — pavergtosios Lietuvos lais- 
lemtas įvykis joje pasikartojo vinimo institucijos? Teko suži- 
ir šįmet. Surinktos iš vaikučių 
aukos Vasario 16-sios šventės 
proga buvo-Įteiktos Lietuvių Fon 
dui. ši faktą paskelbė Drauge 
pagarsėjęs reporteris, pašneko
vas -su bolševikinio šlamšto —

Toks šios mokyklos vadovybės 
pasielgimas nėra eilinis įvykis. 
Jis vertas didelio dėmesio, prie 
jo reiktų sustoti, giliai susimąs
tyti ir klausti, kodėl mūsų atža
lynas yra nukreipiamas nuo Al
tos — pavergtosios Lietuvos lais-

noti, kad šiai mokyklai vadovau
ja Frank Razminas ir mokyto
jauja dar keli kiti mokytojai. 
Man rodos, kad kas yra daroma 
mokykloje ar vykdomi kokie 
nors sumanymai, tai daroma su

“Gimtojo Krašto” reporteriais, i žinia vedėjo arba bent su jo ty
kai jis -neperseniausiai lankėsi j liu pritarimu. Reik manyti, kad 
okupanto pavergtoje Lietuvoje.; aukos iš vaikučių, buvo renka- 
Ten jis savo pasikalbėjime pasi-' mos su vedėjo žinia, ar bent su 
žadėjo teikti objektyvias dnfor- jo tyliu pritarimu. Tat, ir jos 
macijas. Reik manyti, kad .jis buvo nukreiptos Lietuvių Fon- 
ir šį kartą Draugo skaitytojams dui su jo žinia ar tyliu jo prita-

paveikslėliais išmarginti laiškai.1 paskelbė'nepramanytą žinią, kad rimu.

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

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

killed by a-British"bullet.
Molly knew the time hsd come to tale 

stock in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when 
*the smoke cleared, America had a 
new victory and a new heroine.

Today, when its time to take

Savings Plan at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically. į

That way, you’re making a real investment in 
your future. And in America’s, too.

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

opportunity investment.

buy U.S. Savings Bonds.
When you join the Payroll

Xtrr T Borwit par 6T irterre v4»en MJ «
« 5 years the fast jear). Low.or drtroye
Bor. J* cm be replaced ix records are provided. Wbe» 
needed. Bonds can be ashed a: your bank, bwerr 
iwc subject to scare or local income tad 
tax may be dd erred unumerica

Labiausiai reikia stebėtis, ka
da lietuviškoji visuomenė yra ra
ginama Vasario 16-sios šventės 
proga aukoti laisvinimo veiklai, 
tai Marquette Parko lituanisti
nės mokyklos vadovybė surinktas 
iš vaikučių aukas atiduoda tai 
institucijai, kurios tikslas yra 
visai kitas. To dar negana. Ji 
pasikvietė minėtų reporterį ir 
paskelbė, kad 115 dolerių pasiun
tė ne pavergtosios tautos laisvi
nimo reikalui, o L. Fondui. Kas 
aiškiai rodo, kad šios mokyklos 
vadovai nepritaria pavergtosios 
tautos laisvinimo veiklai. Tai, 
jau skandalas!

Reik manyti, kad. šioje mokyk
loje vaikams nieko nekalbama 
apie tai, kad Amerikoje yra pa
vergtosios Lietuvos laisvinimo 
institucijos, kaip antai Altą, Vli- 
kas, kurios išsilaiko tik patriotų 
lietuvių piniginėmis aukomis, 
kurios yra renkamos Vasario 16 
šventės proga. Jei šioje mokyk
loje vaikai nesupažindinami' su 
laisvinimo institucijomis, ypač 
su Altą, kurios dėka vaikučių 
tėveliai galėjo atvykti j šį kraš
tą, kuri turi plačių veiklos isto
riją, tai ji pilnai neatlieka savo 
uždavinio. O vis tiktai, vaikai 
turėtų būt supažindinti su pa
vergtosios tautos laisvinimo veik
sniais, jų vadovais. Juk jau mo
kykloje vaikučiai turėtų būt pra
tinami prie pareigos aukoti, kad 
ir mažytes jų santaupėles šiam 
svarbiam, patriotiškam darbui. 
Jiems turėtų būt išaiškinta, kad 
jie savo mažyte aukele įsijungia 
i pavergtosios tautos laisvinimą.

Tokio fakto akivaizdoje, kas 
nutiko Marquette Parko lituanis
tinėje mokykloje, turi susimąs
tyti visuomenė, kur mes eina
me tokiu mūsų laisvinimo in
stitucijų ignoravimu. Mes tuo 
atsiribojame nuo rėmimo paverg
tosios tautos laisvrninmo. Irkas 
skaudžiausia, kad tai vyksta li
tuanistinėje mokykloje. Mano 
supratimu, tai yra didis nusikal- 
tinimas, mūsų tautiniam auklė
jimui ir gyvybiniam pavergto
sios tautos reikalui. Visuomenė, 
tėvai, turėtų plačiau pramerkti 
akis ir pamatyti, kas vyksta mū
sų lietuviškiausios kolonijos mo
kykloje. Juk ji, tokiu būdu įsi
jungia į Chicagos lietuvių skal
dymą. ' ? Reporteris

Mūsų Lietuviu Bendruo-
i- *-

mes šulai nepastebėjo
Apie tą nepasGebėjimą, jei-- 

gu netingit, tai vertėtų pastai-, 
tvti š. m. “Laisvos Lietuvos” *
Nr. 4, vasario 17 d. įdėtą straip
snį “-Gražus pagerbimas”, kur 
aprašoma, kad Lietuvos Vy
čiai gražiai pagerbė Lietuvos 
gen. konsule Juze Daužvardie- 
ne. Ponią Daužvardiene svei
kino Chicagos diplomatinio kor, 
puso dekanas su kitais konsu
lais. žodžiu sveikino Chicagos 
miesto meras Bilandic, vysk. 
Brizgys, ALTo pirm. dr. K; 
Bobelis, kun. J. Vaišnys ir ki
ti. Raštu sveikinimus ^atsiuntė 
kardinolas J. Cody, dipl. šefas 
St. Lozoraitis ir daug kitų lie
tuvių organizacijų. Tik nei žo
džiu, nei raštu pagerbtosios 
konsulės nepasveikino Lietu
vių Bendruomenė ir tas skau
džiai prasikišo šio gražaus va
karo programoje.

Vadinasi aJu mūsų Pasaulio 
Lietuvių B-nės pirmininkai ir 
Nainys su Si. Barzduku tokios 
sukakties nepastebėjo, nors pa 
prastai Nainys ir neprašomas 
į tokius pagerbimus įlenda. Ne 
pasirodė ir L. B. tarybų pirmi
ninkai, juk tokių tarybų yra 
prigaminta apie dešimt, k. I. 
visuomeninio darbo tarybos 
pirm. Juozas Gaila, švietimo 
tarybos pirm. Bronius Juode
lis. Ir šitie LB šulai konsulės 
Daužvardienės sukakties nepa
stebėjo. Nepastebėjo ir praš
matnusis žurnalistas Ramojus, 
kuris matė kaip du invalidai, 
su kriukiais užpuolė prie alto
riaus kunigą Kezį. pažiūrėk 
“Draugo” 292 nr. ir paskaityk 
jo įdėtą žinią. O tokio įvykio, 
kad ir Chieagoje, kaip kons. J. 
Daužvardienės pagerbimas, tas

Susekti kiniečiu 
plėšikai Chicagoj

CHICAGO. — Pirmadienio 
aaktį astuonių plėšikų kiniečių 
gaujai apiplėšus kiniečių Hip- 
Sing restoraną, 1123 W. Argyle 
it., paaiškėjo, kad Chieagoje jau 
apie metus laiko veikiš ir. ki
niečių plėšikų gauja, besivadi
nanti “Tamsūs Dvasių šešėliai”, 
kurie profesionališkai darbuoja
si kiniečių amerikiečių gyvena
mose bendruomenėse, bet kinie
čiai, nenorėdami pakenkti savo 
reputacijai bevelija neskusti. 
Būtų ir pirmadienio nakties in
cidentas nutylėtas, jei tame res
torane nebūtų buvę du svečiai 
vakariečiai.

Hip Sing restoraną apiplėšu- 
sieji 8 jauni, Kantono kiniečių 
tarme kalbantieji, ginkluoti vy
rai iš 30 buvusių svečių surinko 
mažiausiai $13,000 vertybių pi
nigais ir papuošalais.

Apie “Tamsių Dvasių šešėlių” 
gaują, patirta, kad jos centrinė 
buveinė yra New Yorke ir kad 
vien praėjusiais metais jie yra 
nužudę 20 žmonių. Chieagoje 
tos gaujos nariai savo veiklą yra 
išplėtę visame Cook apskrityje. 
Evanstone ta ar kita kiniečių 
gauja praėjusio gruodžio 21 die
ną apiplėšė Phoenix restoraną, 
atimdami $900.

Detektyvai Ken Labuda ir Jer
ry sako, kad ir paskutinysis api
plėšimas iškilo aikštėn tik dėlto, 
kad restorane Hip-Sing du sve
čiai buvo ne kiniečiai ir būtinai 
reikalavo pašaukti policiją. Nuo 
tol policija pradėjo gauti pra
nešimus apie apiplėšimus iš ki
niečių, gyvenančių North Shore, 
Evanstone, Skokie ir kitose vie
tose.

Militarine pagalba
WASHINGTON AS. — Valsty

bės departamentas trečiadienį 
paskelbė apie JAV militarine pa
galbą parduodant ginklų kitoms 
valstybėms, kuri buvo preziden-' 
to Fordo pasiūlyta dabartiniams 
fiskaliniams metams $976 mi
lijonai, o dabar Carterio admi
nistracijos sumažinta tik trimis 
milijonais, būtent $973, paskir
stant 49 valstybėms. Sumažini
mas liečia Argentiną, Urugva
jų ir Etiopiją.

Patikslinimas
Šiuo pareiškiama, kad “Nau

jienų” 36 numeryje tilpusiame 
Reorganizuotos ir Registruotos 
LB Cicero Apylinkės Valdybos 
proteste, šauliai buvo minimi be 
jų žinios bei sutikimo.

“Klaipėda” j. šaulių kuopa

• Potter veislės širšės sulipdė- 
sau molinius namelius, pana 
sius i urną. Marine Spoon kvr-. 
minas gavo tokį vardą, nes jc-> 
nosis yra panaši į šaukšto ko
tą. Plėšriausia jūrų žuvis ryklys; 
turi 12 eilių dantis. 

4U

visur ^lendantis žurnalistas Ra 
mojus nepastebėjo.

Linkėčiau ir LB šulams at
skirti, kas tinka ir kas jau ne
tinka. Zabedėjus

VIKTORAS VYTENIETlbPIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

(Tęsinys) . .

Tik praėjus 10 m. buvo susirūpinta Latvijoj palai
dotų lietuvių karių kapais ir pradėta rinkti žinios. Ta
čiau jos buvo labai negausios ir neaiškios. Dalių atsius
tuose sąrašuose dažniausiai buvo pažymėta: “žuvo prie 
Dauguvos”, “žuvo bolševikų fronte”, “žuvo po Dvinsku”. 
Bet nežinant kur yra palaidotas karys, buvo labai sunku 
surasti jo kapą. -

- . I- - J* z *1; •

Lietuvoje palaidotų Lietuvos karių kapų sutvarky
mu buvo susirūpinta 1929 m. Tuo reikalu karių kapams 
tvarkyti komisijos pirm, plk.ltn. V. Augustauskas ir sek- 
rt. kpt. Jakštas, lydimi Latvijos karo atstovo Lietuvai 
plk.ltn. Indano, birželio mėn. vidury išvyko į Latviją. Jie 
aplankė kai kurias vietoves, kur vyko kautynės su bolše
vikais- Su vietos gyventojų pagalba pavyko išaiškinti apie 
30 kapų. Kapų tvarkymo eigą paskelbus lietuvių laikra
štyje “Rygos Balse”,tai skaitytojų pagalba surasta viso’ 
50 kapų. Bet spėliojama, kad dar nevisi kapai buvo suras
ti. ■ . . . ■ " '

i • ■ ■

1931 m. birželio 12 d. kpt P. Jakštas su jam paskirtais 
palydovais atvyko į Latviją sutvarkyti mūsų karių kapus. 
Eglainės stotyje juos pasitiko Latvijos kariuomenės vado 
vybės paskirtas palydovas, kavalerijos kpt. Jurgis Drikitis. 
Netrukus atvyko ir žinomas Latvijos lietuvių veikėjas,- 
buvęs Lietuvos savanoris kūrėjas Vincas Garška, tuo lai
ku gyvenęs Daratiškių vienk. Lašų vis. -Jo namuose komi
sija gavo pastogę, tikrą nuoširdų vaišingumą ir visokerio
pą pagalbą. Jis pats jau daugelį kapų buvo suradęs ir žino jo 
daug asmenų, kurie laidojo mūsų karius. Jis visą savaitę 
dirbo kartu su komisija, užmiršęs savo tiesioginį darbą ir 
šeimos rūpesčius. . .. -

Birželio 13 -19 dienomis komisija rinko“ lavonus tų 
karių, kurie buvo palaidoti ne kapinėse, laukuose ir miš
kuose. Jų buvo rasta Dūkštos aps. šiose vietose: Dūkštos 
mieste, Šurų aimo miške, Lašų dvaro laukė prie evenge- 
likų naujų kapinių tvoros, .Suseklės vienkiemio darže, prie 
geležinkelio ties Naujuoju Griunvaldu, prie.vieškelio ties 
Šedeire, Kokainiškių; yienkiemTcT"pamiškėje, Eazmatkų" 
vienkiemioJai^rAnmmžėsan^ę, prie Šventės 
minių - Mikuliškių rajone ir Daugpilio aps., Liksnos vis., 
Ribokų kaimo ganykloje. ; . - * ' " - : " •'

Lavonai daugiausia buvo visai be karstų, ir jaųsupUT J 
vę. Telikę tik kaulai, o kai kuriose vietose dar ir Drabužių 
likučiai, sagos, tuščios piniginės, rožančiai, maldaknygės ir. 
k. Tik Dūkštos miesto žydo darže (Jaunbuvės ir Smilčių 
gatvių kampe)prie lavono rasti ir batai. Kai kurių lavonų 
kaulai buvo sulaužyti. Ypač buvo. sutriuškinti- nežinomo 
Lietuvos kareivio kaulai, surasti netoli Eglainės stoties-,

, Razmatkų vienkiemio ūkininko Pormaįio lauke. Kaip pa
sakojo vietos gyventojai 1919 m. bolševikai (latvių komu
nistų pulkas) , sugavę sužeistą mūsų kareivį akmenimis įį. 
užmušė. Akmenimis buvo apverstas ir lavonas. Karių kau 
lai buvo surinkti i didelę 3ežę - karštąur -1931 "m. ‘birželio 
19 d. palaidoti červonkos kapinėse- Laidojimo apeigas 
atliko Subato klebonas kum Stulginskis. Naujai supiltą di
delį kapą papuošė vietos lietuvaitės nupintu iš -lauko gėlių 
vainiku. Gražų gėlių vainiką uždėjo ir kpt J. Drikitis-

(Bus daugiau)

Vilniaus miesto freska

i - naujienos, CHICAGO I, ILL. — Tuesday, March 8T1977
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DAKTARO RECEPTAS CICERO
dradarbiautojų, na, ir pasipini-’

ir

13 dol. Stasys Juozaitis.

11 dol. — Vaclovas Donis.

Po 20 dol: Bliujus, Butkus vaitis 
Funeral Home. P. Dūda, k ir S P>kė.<

Po 15 dol.: V. ir A. Gailiai, 
Cicero lietuvių respublikonų 
partija, J. šabrinskas, Ona 
Pranas Zailskai.

las Putrimas, Stasė . ir Jonas 
Šiaučiūnai.

Vasario 16 proga. Cicero AL-i Po 25 <!<»!.: Dr. Petras Alko-į 
Tai aukavo po 50 dol.: Birutė ir įčiūnas. Adomas ir 
Gediminas Biskiai, Ona ir An- mad^šiai, .
tanas Dumėiai, V. ir A. Kačlits- kas, Mrs. ir Mr. Karalius, Ppvi- 
kai ir V. ir. A. Skriduliai.

; Dunda’, Jonas Gužaitis, Vincas 
i Kulbokas.Ek-na ir Antanas Taut 
ginai.

Po 10 dol.: Stasys Beniulis,
Vincas Bigelis. Stasys Bernata
vičius, Aldona Brusokienė, Leo- į Marija Naujelienė, Sofija Balio
nas Dubauskas, Gerke, J. Jaku->nienė, N. Stiklius, Ona Vyšniaii- 
baitis, Jūratė ir Edv.

; Neseniai man teko per p. Ru- pateisinęs komunistų siekių: su
ūžiu vedamą radijo valandėlę iš- kiršinti lietuvius, įsigyti ben- 
girsti Dr. Kauno siūlomą recep-
tą dėl komunistų Čikagoj ruo- gauti. Pradėjo ieškoti talkininkų 
šiamų koncertų lankymo. Jis> la
bai pasipiktinęs, kad jam ir ki
tiems vykstant į komunistų su
ruoštą koncertą, atsirado lietu
vių, kurie tą komunistų renginį 
drįso piketuoti.

Taigi, ponas Daktare, jūsų re
ceptas.
nistų suruoštus koncertus, mums! 
lietuviams, sveiką kailį išnešu- 
siems nuo žiauriųjų Lietuvos pa
vergėjų, J 
nepriimtinas. Pirmiausia tokia 
menininkų grupė nėra mūsų 
kviesta, o Lietuvos .pavergėjų1 
atsiųsta kartu su “angelais sar
gais”

i iš naujai atvykusių (D. P.) -lie
tuvių Amerikon. Na, ir ką gi — 
surado, šie, pamiršę sužvėrė
jusių komunistų padarytus nu
sikaltimus lietuvių tautai ir dėl 
ko jie galvotrūkčiais bėgo iš Lie

tuvos: ėmėsi visu uolumu tal- 
. , ... ; ,. , - i kinti komunistams ruošti kon-'
a yti ius omu-, cerfus jr neį paveržė iš Vilnies 

“pažangiųjų” darbą. Naujieji 
talkininkai padeda surasti ko- { 
munistų koncertams ruošti sa-1

yra visais atžvilgiais s| tai Bsjunttoėja sav0 .1 
tikimiems kvietimus koncertan1 

■ suieško lankytojus.

Po koncertų keliamos vaišės ■ 
politrukais. Jie neatvyko — vaišina “angelus sargus” (po- 

parodyti; lietuvių dainos grožį,’ litrukus) ir jų saugomą grupę, 
ar nuoširdžiai su užjūrio lietu- O svarbiausia, kad turi progos 
viais pabendrauti, bet jie turi. su vyriausiais “angelais sargais” 
visai kitą tikslą — suskaldyti na sėdėti prie vieno stalo, pasi- 
liėtuvius, silpninti lietuvių ve-, kalbėti su jais, na, ir net pasi-j 
damą laisvės kovą, palaužti mū- teirauti: “Kaip jie ten Lietu-! 
su ryžtą kovoj dėl Lietuvos lais- voj vertina pabėgusius iš Lietu-: 
vės, kitaip tariant, nori mus pa-! vos Al. Jurgutį, Daumantą ir kt.” 
kišti po rusiškuoju kūju ir piau- ’ žinoma, gauna atsakymą iš “an- 
tuvu; kad netektume lietuviškų gėlų sargų”, kad ten jų nieks 
galvų ir kaip begalvius paimti, ’ nevertina, nes jie yra tik savos 
savo “globon”. rūšies avantiūristai. Kaip gi jiesavo “globon”.

Tokią iš pavergtos Lietuvos 
mnininkų grupę atlydi Ameri
kon komunistų patikėtiniai. Pra
džioj jiems koncertus ruošė “pa
žangieji” Mildos salėj ir kt. Bet Jeigu mes priimtume, komu- 
tai buvo menkas “biznis”, ne- nistų terminu tariant,

*•

riškas iš Tarybų Lietuvos tiesia
mą ranką kultūriniam bendra
darbiavimui”, tai jie tikrai- už-

parodyti, ką lietuviai atsiekė 
dainavimo mene.

Pirmuoju atveju, kada klauso
me Lietuvoj įdainuotus dainas 
plokštelėje, mes klausome dai
nininką kaip menininką, o ant
ruoju atveju, kada dainininkas 
yra komunistų partijos pasiųs
tas koncertan — panaudotos 
kaip įrankis komunistų tikslams 
siekti, mumyse kelia ne menu 
pasigrožėjimą, o gailestį paverg
tam lietuviui ir neapykantą Lie
tuvos pavergėjui.

Jei kas nori susitikti meninin
ką, atvykusį iš pavergtos Lietu-

: vos, tai gali privačiai susitikti, 
o tokių koncertų ruošimą bei jų 

. lankymą palikime “Vilnies” pa-

rodymas (jų lankymas), atima 
iš lietuvių keletą šimtų dolerių,! 
kurie mums taip reikalingi gy-i

pildytų mūsų sales savo koncer- vybiniams, kultūriniams reika-- 
kitaip pasakys apie pabėgusius, tais, prisiųstų įvairiausių artis- ‘ 
bet taip pat nepasako, kodėl tų propagandinių filmų propa- 
jiems ten buvo patikėtos aukš- gandistų, na ir politikų ir en- 
tos pareigos.

■gerano-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PaimrĮ, senus lo
KnygosJyventoĮus ir jam tą. 1.20C lietuvišką vietovardžiu sąrašas, 

tina $6.00, minkšti viršeliai.
Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentą

17SS So. Halsted St, Chicago, HL 60608
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KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
; LIETUVAI m ŽEMDIRBIAMS

: Dr. Jocnt Dauptm. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chieagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.
^ . Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų futrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
ją ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
tr prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
-■ Knygos apie žemė* ūkį atrodo uk žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po ua- 
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
nhdtaū, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
Ihdhti Hetuvių 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 puslapių su daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujienose.

• čekį arba Money Orderi siusti tokiu adreso:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigu*, tuojau knygą paMąstme.

30 dvi.--Birutė ir Juozas Sko-. Po ti -dol.: Feliksas Kasparas 
rupskai. ~. / [ir II. Orvidas.

Po 5 dol.: Jonas Dckeris, Ja<l- 
r Antanas Ba- vyga Jelmokienė, Petrė Kąspe- 

Joseph F. Grubaus- ravičiūtė, Alfonsas 
Antanas Kurys. J. 
Irena Markauskienė, 

j Masa i tie .1 č, M iki i 
i Pranas Mikalauskas, 

ir H. Pulk. 
Ireaa I'ra.

Kizlaifis, 
I.asiliškas, 
Antanina 

M.'kataims, 
K. Milko- 

iai, Pranas 
skevičienė,

• A. ir A. Repšiai, P. Sniegaitis, 
A. Skridulis, SLA 301 kp., E. 
1‘augini.s, Kazys Tautkus, Edm. 
Vengianskas, A. Zailskas ir Ka
zys Žilėnas.

Po 4 dot: J. Biujus, Pranas 
Kasparas ir kun. A. Rutkaus
kas.

Po 3 dol.: Bronius Baltrūnas, 
Povilas Okinčicas, K. Runimas, 
\V. Sabai lis ir K. šubonienė.

Po 2 dol.: B. Aniulis, A. But
kus, P. Malėta, M. Martinkus,

Jašiūnai, Į skienė, V. Žiūkus ir Al. Gin-
’ žangiesiems, kurie pučia į Mas-Į Stefa ir Jonas Juškaičiai, Z. ir 
kvos dūdą. Kiekvienas einąs ko-l 4 Juškevičiai. Pranas Kašiuba 
munistų renginių lankyti, jau

1 daug maža yra užsikabinęs ant 
komunistų meškerės.

Jeigu būtų girdėję pavergtos 
Lietuvos uolieji komunistų tar
nai: Keimeriai, Laurinčiukai ir 
kiti tuos duodamus lietuviams
Daktaro nedaktariškus receptus

— būtų pasidžiaugę, kad “blai
vėja dorų tautiečių sąmonė”.

Po 1 dol.: P. Kasperavičių tė, 
Elvira Skopas,Vanda Kulbokas, 
Algis Milius ir V. Mikulskis.

Viso surinkta 1083 doleriai. 
ALTa dėkoja visiems aukavu
siems ir šeimininkėms: Pranu
te! Dvilaitienei, Novickienei, 
Pranckevičienei ir Vyšniauskie
nei už suruoštus užkandžius.

Stepas Paulauskas,
ALTos Cicero skyriaus sekr.

Matas Klikna, Bronius Klimavi
čius, S. ir D. Liepa, Veronika 
Markauskienė, Kostas Miliūnas, 
Dr. B. ir V. Motušiai, P. Nau- 
reckas, Stasė Norkus, E. ir B. 
Na\nckis, Stasys Pranckevičius, 
Elena ir Jonas Purtuliai, Apol. 
Skopas, St. Sulaižys, Eugenijus 
Smilgys, M. Švedienė, Jonas 
Švedas, Antanas Zumaras, Juo- 

T. A.'zas Žemaitis, Kazys Žilėnas.

lams. Kodėl mes' būsime šelpti,' 
mūsų pavergėjo atsiųstus me- 
ninkus, tikslus — kiršinti lietu
vius, silpninti jų vedamą Lietu
vos laisvės kovą, ieškoti lietunų 
tarpe bendradarbiauto] ų ir pa
sirinkti dolerių.

, Gaila, kad mūsų tarpe yra pa
triotiniu atžvilgiu dar nesusitu
pėjusių lietuvių, kurie neskiria, 
kas yra Lietuvos duobkasys ir 
šaukiasi iš miško vilką draugys
tėm

Dėl piketavimo p. daktarui 
Kaunui galiu tik tiek pasakyti, 
kad reikia žinoti ir kitiems pa
sakyti, kad nieks iš lietuvių ne
piketuoja iš pavergtos Lietuvos 
atvykusių dainininkų, bet pike
tuotojai reiškia protestą Lietu- 

piautuvu bei scenoj pakabinti ko- vos pavergėjui dėl lietuvių me- 
munistų dievo — Lenino atvaiz
dą. Ir tikrai atsirastų iš bendra- 
darbiautoj ų, kurie tą paslaugą 
noriai įvykdytų. Ir jeigu mes tos Lietuvos galėtų laisvai (be 
aklai eisime bendradarbiavimo j seklių) atvykti dainininkai, ar 
keliu, tai bendradarbiautojai, pa- Į mes mūsų pageidaujamus dai- 
tekę į lietuvių milijoninio fondo nininkus galėtume atsikviesti 
valdybą, pradės iš lietuvių su- Amerikon — visi lietuviai mie- 
krautų pinigų finansuoti komu-.* lai juos sutiktų.
nistų ruošiamus koncertus. į Taip pat negalima sutikti su 

Argi nebūtų geriau, jeigu tuos] p. Dr. Kauno nuomone, kad mes 
pinigus, kuriuos lietuviai išme-, esą klausomės Lietuvoj daininin- 
ta belankydami komunistų kon- kų įdainuotas plokšteles, o tų 
certus, ar ruošdami jų daininin- dainininkų koncertų lankymą 
kams ir jų palydovams — poli- smerkiame.
trukams vaišes, ar lankydami Tenka pasakyti, kad vienas 
komunistų importuotas propa
gandines filmas, paskirtų litua
nistinėms mokykloms, vargšų 
šelpimui ii* kitiems būtiniems 
kultūriniams reikalams? Juk 
kiekvienas toks komunistų kon-į ir jau su tam tikra misija” tik, 
certas, ar propagandinių filmų, žinoma, ne mus linksminti, ar

kavedistų tvarkai palaikyti. Tik
rai neturėtume laiko savo ren
ginius ruošti ir juos lankyti. 
Toks komunistų koncertų ruoši
mas, propagandinių filmų rody
mas greit privestų prie to, kad 
mūsų salėse skambėtų dainos: 
“Kur beržai žaliuoja, ten kom
jaunuoliai žygiuoja”. Juk jau 
buvo atsitikimų, kur komunistų 
dainininkai nesutiko dainuoti, 
kol buvo išnešta iš salės Lietu
vos vėliava.

Ar čia daug reikia, kad atsiųs
tieji dainininkai pareikalaus įneš
ti- į jiems suruoštą koncertą rau
doną vėliavą, papuoštą kūju ir

nininkų naudojimo kaip kokio 
įrankio bjauriems komunistų 
tikslams siekti. Jeigu iš paverg-

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-

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:

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

Taupykite dabar

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

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

Joont Kapačintk**, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk-

Juonį Kapačlnskat, IŽE1VIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai -iliu- 1 
(truota. 300 psL Kaina 7 dol. '

ČIKAGIETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 1 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. , 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 1 
kalbas girdėjo ir ką jai Žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Urenta i anglu kalbą.

M. ZeUenko. SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. KuralHa, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- j 
tariau* pastabumą neapgauna Intmčsto Ir agitpropo propaganda bei 
ntmaikavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Pro*. P. Pelcarklla, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. į 
Kaina $2.

Vlftees žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

®e Ir Mtt leidinį*! yra gaunami
NAUJIENOSE, 17W So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. «MO» 

•WtonkaM darbe valandomis arba atsakant peštu Ir pridedant 
£ek| ar pinigine perlaide.

$2.00

1739 So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. 60608

dalykas klausyti Lietuvoj Įdai
nuotas plokšteles, o visai skir
tingas dalykas, kada tie patys, 
ar kiti dainininkai atvyksta pas 
mus, siųsti Lietuvos pavergėjo,

NAUJIENOS, CHICAGO I, ill. — Tuesday, March 8, 1977

1

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padėda^Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. xAntra, 
jie padeda sukurti geresnę" apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-'“"

įsteigta 1923 metai*.
Įrtalgo* pietųom kiemai automobiliam* pvtatytL

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių PO (1869-1959) metų 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs_________________ ,_ - v - lleturh, pirmos 
lietuviu kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socaHistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt_________________________________________ - q MTWTS?

Norintieji Mą knygą įsigytu prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

17SS So. Halsted SU Chicago, HL 60608

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 

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ______________________________

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

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

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

$2.00

FŠIJČ

s :

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die- 
neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 

dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UN- VERSA L
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

TEL. 421-3070
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Teksas valstijoje, Houston zoologijos sode yra gana'"didelis ruonis, kuris labai 
lengvai nardo dideliame baseine. Bet kai ruonį \ pradeda slėgti snaudulys, tai 
jis išlipa ant kranto, susiriečia, kaip šiame paveiksle matome, ir kuriam lakui už
snūsta.Vartai į vandenyną...

Kai sovietų karo įgulos buvo įleistos į nepriklausomų 
Lietuvą, tai visa sovietinę spauda skelbė, kad Lietuva ir 
kitos Pabaltijo valstybės bus apsaugotos nuo šio Antro
jo Pasaulinio karo. Kai kurie sovietų agitatoriai ir pro
fesoriai dar pridėdavo, kad Lietuvai teko išvengti nacių 
okupacijos. Jeigu lietuviai, girdi, nebūtų įsileidę raudo
nosios armijos igulų, tai naciai būtų pavergę visą Lietu
vą, o jos gyventojus būtų pavertę Vokietijos’ kolonistų 
vergais.

J. P. KEDYS

PAVERGTAS TAUTAS?
(Tęsinys)

Šitas “Lietuvos apsaugos” argumentas dar dažniau 
buvo kartojamas, kai sovietų valdžia įteikė antrą ultima
tumą Lietuvos diplomatams Maskvoj ir pareikalavo pla
čiai atidaryti sienas kelioms sovietų divizijoms.. Molotol 
vas neaiškino atvykusiems Lietuvos diplomatams, kiek 
sovietų karių peržengs sieną, bet tiktai reikalavo, kad vi
sur jiems būtų atidaryti vartai ir kad visur jie būtų drau
gingai sutikti. Molotovas reikalavo, kad Lietuvos kariuo
menės vadais įsakytų visiems daliniams sveikinti be mū
šio Lietuvon besiveržiančią sovietų armiją. 1

Visi žinome, kad sovietų karo jėgos nepajėgė sustab
dyti sieną peržengusių .vokiečių karių. Raudonosios ar
mijos daliniai nesustabdė vokiečių tankų Lietuvos pasie
nyje, jų nesustabdė ir padalytoje Lenkijoje- Sovietų vy
riausybė laiku buvo įspėta apie vokiečių kariuomenės įsi
veržimą į Stalino laikomas žemes, bet nei pats Stalinas, 
nei raudonnieji maršalai netikėjo, kad’vokiečiai taip leng
vai praskrostų rusų labai nenoriai ginamas “tarybinės” 
Lieuvos ir sovietinės Lenkijos sienas. Užteko vokiečių 
lakūnams išmesti kelias bombas prie strateginių tiltų, 
kad sovietų karo vadovybė prarastų bet kokį norą gin
tis nuo vokiečių. Net ir apsuptos sovietų divizijos ne
kovojo prieš kelis vokiečių kariuomenės žvalgus, pajė
gusius pasiekti kelių kilometrų užfrontę. Apsauptos so
vietų divizijos pajėgė šiek tiek pasipriešinti vokiečių 
kariams tiktai Pinsko balose, o visur kitur rusai metė 
ginklus, kėlė rankas ir ramiai ėjo vokiečių nelaisvėn.

Tą pačią propagandinę giesmelę rusai imperialistai 
igeda ir šiandien. Jie giriasi nebūtais laimėjimais, jie 
puošiasi svetimomis plunksnomis. Juo toliau slenkame 
nuo karo pabaigos, tuo raudonosios armijos kariai da
rosi didesni didvyriai. Kaž koks Vyt. Dėnas, sovietinės 
istorijos mokytojas, bene bus vilkąviškietės komunistės 
Dėnaitės sūnus, ryžosi garsinti rusų atliktus žygius 
ne tik Klaipėdoje, bet ir visame Baltijos pajūryje. Bim
bos redaguojamoje Laisvėje minėtas “istorikas” Dė
nas, be kitų dalykų, šitaip rašo:

“0 divizijos ir pulkai, vadavę Lietuvos pajūrį, 
buvo garbingai pavadinti Klaipėdos vardo pulkais 
ir divizijomis. Jų tarpe Klaipėdos vardą gavo ir lie
tuvių raudonormieČių divizija, vadavusi lietuviams 
tiek brangų Klaipėdos pajūrį. Jau anuomet, rūsčių 
kovų dienomis, kas skaitė Stalino padėkos įsaky
mą Klaipėdos vaduotojams, jau tuomet atkreipė 
dėmesį į tai, kad šiame dokumente buvo aiškiai pa
sakyta... jog išvaduotas tarybų Lietuvos uostas — 
Klaipėda. Abejonių ir dvejonių tuo klausimu netu
rėjo likti. Tarybų šalyje jų išties ir nebebuvo. Klai
pėda ir Klaipėdos kraštas tapo socialistinės tarybų 
Lietuvos neatskiriama dalimi.” (Laisvė, 1977 m. 
kovo 4 d-, 2 psl.)
“Istorikas” Dėnas, besivadovaudamas vien tiktai 

sovietiniais dokumentais ,aprašinėja Stalino padėką už 
“tarybinės Klaipėdos išvadavimą”, bet iki šio meto nie
ko nebuvo paskelbta, kad sovietinės Lietuvos karo va
dai būtų dalyvavę mūšiuose ir juos laimėję. Pagal patį 
Staliną ir karo metu skelbtus įsakymus, “tarybinė Lie
tuvą išvadavo gen. Černiachovskio vadovaujamos rau
donosios armijos divizijos. Vilniuje pastatytas didžiau-

Sovietu pavergtos tautos apsi
sprendė išsilaisvinti savo jėgo

mis — suorganizuojant 
kontrarevoliuciją

Prie šito sprendimo buvo.pri
eita palaipsniai, pamažu darant 
gerai apgalvotus ėjimus. Čia yra 
nepaneigiamas faktas, kad pa
vergtų tautų apsisprendimas iš
silaisvinti sukeliant kontrarevo
liuciją yra nepaprastai rizikin
gas ir daug pavojų savyje sle
piąs. Iš kitos pusės, šis būdas 
yra nuo užsienio nepriklauso
mas, pačių pavergtų tautų kon
trolėje ir yra patikimiausia prie
monė pasiekti laisvę.

Žodis kontrarevoliuciją yra 
linksniuotas Markso, Lenino 
apie ją kruopščiai “rūpinosi”

vietų režimui, ir tą gerai žino 
Kremliaus komisarai, bet ne
mažiau tai supranta ir kontra- 
revoliucijonieriai, kurie apsi
sprendė šią strategiją, kaip pa
tikimiausią panaudoti. ,
Kontrarevoliuciją susideda iš 

trijų fazių
Pirmoji fazė yra neorganizuo-

Stalinas sukurdamas šimtus kon
centracinių stovyklų, nepamiršo 
jos nei Brežnevas steigdamas tas, pasyvus, pripuolamas indi- 
beprotnamius kontrarevoliucio- vidualių asmenų pasipriešinimas 
nieriams kankinti. Sovietų S-goj valdžios nustatytai tvarkai, 
yra apie 3 mil. apmokamų ir ne-' Ypač šiame periode yra vartoja- 
apmokamų agentų sekti ir ko- mas gamybinio proceso sabota
vote su kontrarevoliucionieriais. žas, vagystės, gamybinių prie- 
Didžiausia Kremliaus vadų pa- monių — mašinų gadinimas ir 
baisa yra ne 800 mil. kiniečių t. t. ■.
prie Misūri upės, ne vokiečių 
m oderniškiausi’tankai ar ame-1 
rikonų elektroninės raketos, bet 
eilinis Raudonosios Armijos ka
reivis, kuris gali būti kontrare- 
voliucioniėrius ir kartu būti sar
gyboj ginklų ir amonicijos san
dėlių, tankų ir lėktuvų angadų 
ir kitų, karinių įrengimų, .čia. 
slepiasi didžiausias pavojus So

veikla yra dar svetimoje formo
je kaip religinės laisvės reika
lavimai, konstitucijos vykdymas 
ir panašiai. Taip pat šiame pe
riode prasideda lojalus ir mažų 
laikraštukų—“Samizdatų” spau
sdinimas ir platinimas. Demons
tracijos gatvėse darosi vis di
desnis reiškinys.

Trečioji fazė tęsia organizaci
nį darbą išplėsti visos respubli
kos ribose, o respublikiniai ko
mitetai sudaro vieną jungtinį ke
lių tautų centrinį komitetą dar
bui koordinuoti ir pačią kontra- 
revoliuciją paskelbti, palankiom 
sąlygom susidarius. Tos palan
kios sąlygos gali būti politbiu- 
ro vadovybės pasikeitimai, kaip 
kad sakysime, Kruščevo paša
linimo atveju, darbininkų strei
kų atvejai didesnėse įmonėse ar 
kitais viešais plačių masių ne
pasitenkinimais valdžia, kaip pre
kių kainų pakėlimu ir pan. Jei
gu imsime dabartinį Sovietų 
S-gos politinį gyvenimą, tai ten 
štai ką rasime: visose respubli
kose knibždėte knibžda, įskai
tant ir rusų respubliką, daugybė 
grupių, būrelių, komitetų, ku
rie slaptai planuoja, leidžia vien
kartinius ar periodinius lapelius 
— “Samizdat”, braižo plakatus 
demonstracijoms, dažo tvoras ir 
sienas nakčia įvairiais užrašais 
ir atlieka kitus prieš valdžią, nu
kreiptus darbus.

Iliustracijai paimkime mums 
geriausiai pažįstamą Lietuvos 
respubliką. Lietuvoje šiuo me
tu jau keturi metai reguliariai 
eina Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika, pastaraisiais me
tais Aušra, Varpas ir daugybė 
kitų leidinių, kurie laisvojo pa
saulio .nepasiekia. Prieš kele
tą metų, kaip protesto ženklas 
prieš religijos persekiojamą vien 
Prienų apylinkėje buvo surinkta 
17,000 parašų ir įteikta Sovietų 
vyriausybei, pasiųsta Jungti
nėm Tautom ir laisvojo pasaulio

Antrapame periode prasideda 
organizuota veikla mažų grupių 
3-10 asmenų, šioje fazėje revo
liucionieriai veikia ne vien slap-1 lietuviams, šiuo metu yra šu
tai, bet ir viešai, tačiau vieša | organizuota jau ne slaptų, bet

sias paminklas ties Karaliaučiumi žuvusiam Černiachov-, 
skiuL Vėliau paskelbti sovietų kariuomenės dokumentai 
sako, kad visi penki Černiachovskio štabo generolai bu
vo gryniausio kraujo rusai. Nei vienas lietuvis karo va
das, prisidengęs slapyvardžiu ar-tikra savo pavarde, ne
vadovavo jokiam didesniam daliniui ir rusams jo patari
mas visai nebuvo reikalingas. Net gen. Pranas Petronis 
perėmęs užsienio lietuvių žvalgybų savo žinion, karo me
tu įsakinėjo artileristams šaudyti, bet nei Stalino, nei 
Černiachovsio nebuvo jokiu įsakymu paaukštintas.

Tas pats žiugždinis “istorikas” Dėnas eina gerokai 
toliau. Toje pačioje Bimbos Laisvėje jis daro tokias iš
vadas:

“Taigi, šiandien Klaipėda ir Klaipėdos kraštas 
visuotinai pripažintas tarybų Lietuvos avanpostas, 
prie Baltijos jūros, tai tarybų Lietuvos vartai į van
denynų. Klaipėdos uostamieščio dabartį ir ateitį le
mia tarybinė liaudis, lemia visų tarybų Sųjungos tau
tų vieninga valia ir sutelkimas. Ir jeigu apie tai kal

bu, tai tik todėl, kad dar karta pasidžiaugčiau lietuvių 
liaudies istorinėmis pergalėmis. Ir istorinio teisin
gumo triumfu. Kalbu dar ir dėl to, jog pagarsinčiau 
.dar sykį, kad šiandien tarybinės Klaipėdos vardų 
plačiajam pasauliui skelbia laivai, plaukiojantieji po 
....tarybų Lietuvos vėliava!” (Ten pat)
Dėnas tvirtina, kad Klaipėda yra “tarybų Lietuvos 

avanpostas”, bet mes visi žinome, kad iš lietuviškos Klai
pėdos jis tapo Sovietų Sąjungos avanpostu. Iki karo ga
lo sovietų avanpostu buvo Kronštatas, o dabar tapo pa
vergta Klaipėda ir kiti rusų kontroliuojami Pabaltijo 
uostai. Jeigu rusiška Klaipėda tapo Lietuvos vartais į 
vandenynų, tai kodėl nei vienas lietuvis pro tuos vartus 
į tų vandenynų neišplaukė? Kodėl Kudirka, atplaukęs 
“Sovieckaja Litva” laivu į Amerikos vandenynų, turėjo 
šokti nuo laivo ? Kodėl jam nebuvo leista iš to laivo, per
plaukusio vandenynų, laisvai išlipti? Kodėl kitiems 
lietuviams jūreiviams neleido išlipti iš Sovieckaja 
Litva”?

Nežiūrint, ką Dėnas berašytų, pasaulis žino, kad vi
sa Lietuv^rusų yra pavergta ir kad lietuviai nei pro 
vartus, nei po vartais negali pasprukti iš baisaus sovie
tinio kalėjimo- Klaipėda taps lietuviams vartais į van
denynų, kada ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje) 
nebus rusų.

Charles Counod

5 v. opera
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viešų komitetų žmogaus teisėms 
ginti, konstitucijai vykdyti ir 
specialus komitetas Helsinkio 
usitarimų įgyvendinimui sekti, 

šitokiais priešvalstybiniais veik
smais, judėjimais ir komitetais 
šiandien yra apimta na tik Lie
tuvos, bet ir' likusių Pabaltijo 
valstybių, Ukrainos ir Kaukazo 
respublikų, bet ir didžiausios 
Rusų respublikos teritorija su 
Maskvos ir Leningrado didmies
čiais.

Tiesa, reikia pobrėžti, kad dau
gumos aukščiau paminėtų ko
mitetų vardai ir jų šiuometinė 
veikla atrodo labai kukli ir re-, 
voliucinė, nesireklamuojanti. Ta
čiau čia yra grynai tik laiko ir 
taktikos klausimas. Nereikia 
būti filosofu, kad galima būtų 
suprasti jog, sakysime, kad ir 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos redaktoriams rūpi ne 
vien vaikų katekizmo mokymas 
ar maldaknygių spausdinimas, 
bet ir Lietuvos valstybės atsta
tymas ir paskutinysis jiems yra 
gal daug svarbesnis negu pirmie
ji, nors jie jo bent tuo tarpu sa
vo kronikoje dar visai nemini, 
bet ateis laikas, kad apie tai bus 
daugiau kalbama negu apie ka- 
tekizaciją. Panašūs ženklai yra 
ir su rusų Einamųjų įvykių kro
nika. šis “Samizdatas”, seniau
sias visoje Sovietijoj, tuo tarpu 
taip pat registruoja tik nekal
tus įvykius visai nekalbėdamas 
apie proletarinę diktatūrą. Tap
čiau galima būti tikru, kad daug 
laukti nereiks kai ši kronika pe
reis į grynai politinį “Samizdatą” 
arba išleis atskirą leidinį tam 
tikslui. ’ |

Arba imkime kitą okupuotos 
Lietuvos leidinį “Aušrą”. Pats 
vardo parinkimas jau aiškiai by- ' 
loja, kur šio žurnalo redaktoriai 
vairuoja savo judėjimą, prisi- Į 
menant, jog senoji Aušra lietu- | 
vių tautą privedė prie 1918 m. 
Vasario 16 d;

(Bus daugiau) j

Romeo ir Julija
SPEKTAKLIAI 1977 m. kovo 26 d., 8 vaL vakare 

' kovo 27 d., 3 vaL popiet
balandžio 3 cL, 3 vaL popiet ,

Marijos mokyklos auditorijoje, Chicago, Illinois

Diriguoja — ALEKSANDRAS KUČIŪNAS

Dekoratorius — James Maronek

Bilietai MARGINIUOSE, 2511 W. 69th SL 
Bilietų kainos: parteryje — $12.50, 10, 8, 6; 

balkone — $11, 7.50, 5.
Paštu užsakantieji, prašomi prisiųsti čekį, įrašant Lithuanian Opera 

ir pasinaudoti šia atkarpa

LITHUANIAN OPERA 
6905 So. Artesian Ave. 
Chicago, Illinois 60629

i
Prašau prisiųsti —bil. po_____ dol______... spektakliui Į
Prašau prisiųsti---- - bil. po_____ dol_______ spektakliu į

Vardas ir Pavardė

Adresas

Telefonas
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I,R. K. G. „ALUKAS
IKU^EkiJKA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pul alki Rd. (Crawford

Medial Building). Tot LU 5-6446
Priima ligonius pagal sugurinu 

ei neatsiliepia, skambinti 374-^04

DR. C. K. BORFIIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

fox Valley Medical Ctntfer 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

t • 1269 m. Siena mieste, Itali
joje, būvu pradėta statyti ka
tedra. Jos architektas ir vyriau 
sias darbo prižiūrėtojas bei dar
bų vykdytojas buvo 16 metų 
berniukas vardu Agostino. Gra
fas Immoral von Taxis (1621— 
1676) tapo Vokietijos pašto vir 
šiniuku būdamas 7 m. amžiaus.

'Anglų poetas 
(1679—1717), 
tų, atmintinai 
lutes turinčią
atsitiko prancūzui Pierre Bode- 
re iš Concarmeau apylinkės. Jis 
išgelbėjo 150 skęstančių ir bu
vo rekomenduotas pagerbti Gar 
bės legionierių medaliu. Meda
lis jam neįteiktas, nes 32 metų 
Bodere buvo laikomas perjau-

CR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchest.r Community klinikos 
Medicinos direktorius.

(938 S.Manheim Rd.,Westehestor, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni S—3 vaL 
Te i.: 562-2727 arba 562-2728 _

R E Z.: GI 8-0873
DR.W.EISIN-EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CH1HURGIJA
6132 So. Kedzie Are., WA 5-2670

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

Telef. BE 3-5893

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

3907 West 103rd Street 
V-l*T^ios pėial susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS 
489-444) 561-4603

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
3214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vaL

Thomas Parneil 
būdamas 14 me- 
mokėjo 2.525 ei- 
Ilijadų. Blogiau

• Meškeriotojams žinotina,' 
kad šunys yra naudojami ne lik 
medžioklei, bet ir žuvims gau
dyti. Tuamotu salos gyventojai 
Polinezijos salyne išmoko šunis 
gaudyti žuvis ir jas atnešti savi
ninkui. Talriti salyno Moorea 
salos gyventojai užmuša van
dens paviršiuje plaukiojančas 
Žuvis, šviesdami j jas akmenis 
iš savo luotų.

Lietuvos kariuomenės Kūrėjui - Savanoriui

MJR. JONUI BAGDANAVICIUI
mirus, liūdinčią Jo žmoną Vaclovą ir švogerį Vincą KaČins-

ką su šeima nuoširdžiai užjaučiu, kartu su visais liūdėda

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Tiesius darykite takus savo kojoms, kad kas Šlubuodamas ne* 
— Ebr. 12:13.

O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 
kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prasyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo paši

mas.
PRANAS F. LUKAS-LUKAŠEVIČIUS

JONUI BAGDANAVICIUI

nu...

Vienerių metu mirties sukaktis

liūdinčią žmoną Vaclovą, švogerį Vincą Kačinską su šeima

POVILAS DAUBARAS

TeL: YArds 7-1741-1742

2533 W. 7ist Street 
Tdef.: GRovehill 6-2345-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

MAŠINOMS VIETA

2-jo Pasaulinė: karo prisi
minimui ir jame žuvusių pager 
biniui yra savotiškas paminklas 
Cologne mieste, Vokietijoje. Lai 
ke karo St. Alban bažnyčia bu
vo subumbarduota.Liko tik griu 
vėsiai — sienos Ke stogo. Tie 
griuvėsiai sutvirtinti ir palikti 
turistams bei maldininkams, ku 
riems ^klūpėti yra įtaisyti specia' 
lūs akmenys.

JONAS PRONSKUS
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 

tarpo mylima vyrą ir tėvą, kurio mes netekome 1976 m. kovo 11 d.
Laikas bėga greitai, tik mes jo negalime pamiršti. Už jo siela 

šv. Mišios bus atnašaujamos balandžio 10, tai yra Šv. Velykų dieną, 
per lietuviškas mišias šv. Baltramiejaus bažnyčioje. Taip pat kitos 

.dar Šv. Mišios bus balandžio 24 d.
Maloniai kviečiame visus gimines ir draugus dalyvauti pamal

dose.

Nuliūdę lieka:.
Žmona Domincelė, duktė Justina, žentas Bernardas ir anūkai Antanas, 

.Regina ir Bernardėlis Skališiai, taip pat brolis Juozas Pronskus.

Tauriam lietuviui, giliam patriotui

mirus, žmoną Vaclovą ir švogerį Vincą Kačinską su šeima

nu oširdžiai užjaučiu, drauge liūdėdama.

STEFANIJA KAULĖNIENĖ

Gerbiamam Bičiuliui, LAS Organizacijos Garbės

JONUI BAGDANAVICIUI
mirus,

ir visus artimuosius bei bendrųjų darbų dalyvius

džiai užjaučiame ir kartu ludime.

nariui

nuošir

STEFANIJA ir KASPERAS RADVILAI

sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą,
Visi žino, kad mirtis yra žiaun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi

rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nomokamai. Rašykite:

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

TĖVAS IR SŪNŪS

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS ‘MODERNIŠKOS

OPTQMETRISTAS 
? A LB A LIETUVIŠKAI 

MIS W 71st St. — Tol. 737-5149 
Tikrine akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses”
’! oag&t susitarimą. Uždaryta tree

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Bu v. Kauno Ligonių Kasos “Dainavos” sanatorijos ve
dėjui, Sodybos “Lietuva”, Lemont, III., savininkui, REpublk 7-8600 REpublie 7-8601

INKSTU, PŪSLĖJ IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA" 
2656 WEST 63rd STREET 

nuo i—4 po pietii. 
ketvirtad.' alio 5—7 vai. vak. 

telafi 776-2880 
Naujas raz. tote E: 448-5545

A. + A. JONUI BAGDANAVICIUI
i I mirus, žmonų VACLOVĄ, seserį ANELĘ, švogerį VIN- 
t CĄ KAČINSKĄ su šeima ir gimines nuoširdžiai užjaučia-

i a ■, ->

ĮI me ir kartu liūdime.
'Gyveno-553C So. Neva Ave., Chicago, III.

Ilgametis Lietuvių Tautinių Kapinių direktorius ir prezidentas.

Mirė 1977 m. kovo m. 5 dieną, sulaukęs 87 metu amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, Radviliškio vlsč., Gendvihi kaime. Amerikoje išgyveno 
65 metus. ■ r .

DR. LEONAS P. ŠULAS, 
MAGDALENA ir PRANAS ŠULAI, 

VINCAS ŽEMAITIS.
EUDEIKIS

Dsrvf t: tauras
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sondre praktika, spec. MOTERŲ ligo 
Ofisai 2652 WEST 59fh STREET

ToL: PR S-1222
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
ir penki. 2-4 ir vai. vak. šeštadie 
ni&is 2-ė vaL po pietų ir kitu laiki 

pagal susitarimą.

SOFIJA MATULIS
PETRAVIČIŪTĖ

Vyras, sūnūs, seserys, giminės.

5

Laidotuvių Diredktoriai Davydas Gaidas ir Geraldas Damid Tel. 
253-0440.

P. SlltlKiS, 0. P.
£ ORTHQPEDAS-PROTEZJSTAS 
h Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
£ dažai. Speciali pažiba kojoms
V (Arch Supports) ir t t

Paliko nuliūdę: žmona Mary Daubarienė, gimusi Siautelaitė, jų 
sūnus Roy Petro, sesers .Elenos dukterys Ann Matelock ir šeima, Jean 

-GaHas Tr-šeima.~-sesurs'Brigytos šeima, pusseserė Sophie Muchas ir 
šeima ir kiti giminės bei pažįstami.

Pašarvotas Fran Foran koplyčioje, 7300 West Archer Avenue (55 
Street, just West of Harlem)

Trečiadieni, kovo 9 dieną, 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į St. Joseph’s bažnyčią ir po gedulingu pamaldų bus laidojamas 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse.

Visi a. a. POVILO DAUBARO giminės, draugai ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona, sūnus ir giminės
Laidotuvių direktoriaus tel. 458-0208.

I1

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖL4NYČIA 

244^ WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drrshių krautuvė 

THE DAISY STORE 
-918 Southwest Hwy, Ooak Lawn 

Tei. 499-1318 ■

PERKRAUSI YMAl

’MOVING
'Leidimą* — aodreutte

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8C63

Apdraustas perkraustymaa 
fi Ivairiv atstumy.

ANTANAS VILIMAS ‘
Tel. 376-1882 arba 376-5996

1850 West 63rd St., Chiciflo III. 6062 
Telof.: PRostwct 8-508*

MARYTĖ RAMANAUSKIENĖ
KNOLYTĖ.

Gyv. 4541 South Washtenaw Avenue.
Mirė 1977 m. kovo 6 dieną, 1:10 vai. ryto, sulaukusi 53 metu am

žiaus. Gimusi Lietuvoje, Ožnugario km., Skaudvilės valse., Tauragės 
apskr,

Amerikoje išgyveno 25 metus.
Pasiliko nuliūdę: vyras Kostas, sūnūs Manfred, dvi seserys — 

Onutė ir Hildegard/ taip pat du broliai — Evaldas ir Petras su šei
momis, tėvas Vincas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Lietuvių Tauragės klubui, Brighton Parko LB ir Namų 
Savininkų Draugijai.

Kūnas pašarvotas Kosary koplyčioje, 3100 West 59 Street.
Antradienį, kovo 8 dieną, 10:00 vaL ryto bus lydima iš Ziono Liet. 

Ev. banyčios, 9000 South. Menard Ave., Oak Lawn, Illinois, į Betha
nia kapines.

Visi a, a. MARYTĖS RAMANAUSKIENĖS giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą..

Nuliūdę lieka: ,
Vyras, tėvas, broliai, seserys, giminės.

Laidotuvių direktorius Kosary, tek 434-4240,

4339-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SOPHIE BARČUS 
radijo Šeimos valandos

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

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

Te M.; HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

7 Alėtu Mirties Sukaktis
/

STANLEY MANKUS.
Gyv. 10912 So. Artesian Avenue.

Mirė 1970 metų kovo 10 dieną, sulaukęs 76 metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr., Eržvilko valse.
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Julia, gimusi Ažukaitė, duktė June Hill, 

anūkai: David ir Donald bei kiti giminės, draugai k pažįstami.
Mes, Tavęs Mūsų Brangiausias niekuomet neužmiršime. Tu pas 

mus jau nebegrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:

imona, duktė ir anūkai.

Gyv. Brighton Parko apylinkėje.

Mirė 1977 m, kovo 5 d., 1:10 vai. popiet, sulaukusi 51 metu am
žiaus, Gimusi Lietuvoje Raseinių apskr...

Amerikoje išgyveno 17 metų.

Paliko nuliūdę^ vyras Stasys, du sūnūs — Algis, ir Vincas, marti 
Lynn, 2 anūkai—Christine Lynn ir Vincent Anthony, sesuo Petronėlė 
Kellermann Vokietijoje ir sesuo Janina Remeikis su šeima Lietuvoje 
bei kiti gimines, draugai ir pažįstami.

Priklausė Anglijos — Britanijos Lietuvių klubui Chicagoje ir 
Brighton Parko Uetuvų Bendruomenei.

Kūnas pašarvotas Ėudeikio koplyčioje. 4330 So. California Ave.
Trečiadienį, kovo 9 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojama §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. SOFIJOS MATULIENĖS giminės, draugai ir pažįsta
mi kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - YASAITIS
1440 So. 56th Ave^ Cicero, Ill. 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 Rf- pobl’.c 7-1212
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6€7S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DL £74-4411

S354 So, HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1911

NAUJIENOS. CHICAGO 1. ill, _ Tuesday, March 8, 1977
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SPROGIMAI PARYŽIUJEPovilas Daubaras nupirkite.

Notary Public

6 kamb

kadangi -viskas

8 butu

va

$3.d0<

s ei

$3.00

Bėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

PAVARDE IR VARDAS

1735 South Halsted Street, Chicago, ID. 60608

Jau 
pre-

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

.LE-FEMALE
Darbininkiy

HELP WANTED — 
Reikia Darbininku

SAVTNINK4S PARDUODA 2 aukš
tų medinį namą su 6 ir 8 kambarių 
butais ir 4 mašinų mūro garažu ant 2 
sklypu prie Canalport ir Ruble St. už 
$7,500. Viskas išnuomota: Tel. 247- 
8845.

ANDREW YOUNG 
Am barnia dor 
to the United Nations

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

visuomem-
Jatinalvėje

Socialistų

Pakistane renkamas 
naujas seimas

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, Hl. 60608

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

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

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 6O63X Tel. YA 7-5990

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

kreiptis į SLA sekretorę
MRs. G. MEILIŪNAS

307 W. 30 Street
New York, N. Y. 10001

— Imas Petrauskas iš Mar 
quette apylinkės pratęsė iš anks
to be raginimo prenumeratą ii 
parėmė Naujienų leidimą $5 au
ka.. Ta proga jis taip rašo: 4€Sto- 
vėkite ir toliau tvirtai ir nenuil
stamai sunkioje kovoje su Lietu
vos okupantu ir jo bendradar- 
biautojais, kurie tykoja jums į- 
gelti iš visų užkampių”.

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

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

Siunčiu--------------doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

GERAI IŠLAIKYTAS, mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui * . . _ / .

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

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

y DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

DIDŽIULIS gražiausias- 2 butų mū
ras Marquette Parko patogiausioj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. Įmokėti apie $15,000.
‘ 2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virš $5 500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

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

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

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

J. A KISS IN THS OAKK. Pikantišku Ir Intymių nuotykių
aprašymui, paimti iš gyvenimo. Lengvai atlliua, gyva kalba, gražiai išleist* 
150 psL Kaina $250. ' 5

Dr. Juorat B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Uetuvos istorljoa 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juo»» B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jot kaimynu istorija. 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų TTB tinkamos dovanos [vairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 
DELTONA CORP.

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

DĖMESIO
>2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

mai per to klubo valdybos narį 
ir Socialinio skyriaus Naujieno
se bendradarbį Anatolijų Čepu
lį, pareikšdamas pasitenkinimą, 
minimu skyrium ir jame esan
čiais naudingais patarimais bei 

‘Vien dėl šio skyriaus 
Naujienos turėtų būti visų re- 

pareiškė jis. Dėkui už 
'auka ir už teigiamus pareiški- 
mus.

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

IV-I dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

Tel. 927-3559

Ilgamečio BALFO pirmininko, ‘' 
prelato J. B. KONČIAUS knyga C. ■

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasuk’čio 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.

REIKALINGI Nekilnojamo turto — 
Real Estate pardavėjai arba pardavė
jos Chicagoje ir Lemonto apylinkėje. 
Suinteresuoti prašomi kreiptis i B- 
Budraiti tel. 767-0600 BUDRAITIS 
REALTY. 4243 West 63 Street, Chi
cago, Illinois 60629.

pradės galioti 
mėnesio pirmo

kai SLA Centras

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

8 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.

8 Sveikatos patikrinti nerei-

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

naujienos, C1
1739 So. Halsted Sti, Chicago, HL 50608

PARIS. — Pereitą sekmadie
nį viename Paryžiaus naktinia
me klube įvyko sprogimas, kurs 
užmušė vieną asmenį, ir kitus 
du sužeidė. Pastatas sudegė.

Sprogimo priežastis nežino
ma.

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

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

PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiaus 
■ligoninės Pigus.

4 ButU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gerų rankų priešais parką. 
Naujas garo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

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 legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

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

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago I1L 60608.

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, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel. 
501-623-9314.

, Įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St., Chicago, III. 60627. — Tel. WA 5-2737 
5333 So. Halstsd Ft., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

V. V A'L A N T l N A S /

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, EL 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis peslrlnklmas geros rūšies tveiriv prekių.

MAISTAS iŠ EUROPOS SANDĖLIU.

— Vladas Vatinevičius iš Mar 
quette Parko-apylinkės lankėsi 
Naujienose. Dėkui už vizitą, už 
bendradarbiavimą ir už dešim
kę Mašinų fondui. Dėkui tos 
apylinkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas pusei metų, taip 
pat dėkui tautietei, užsisakiu
siai 3 mėn. tinkamesniam susi- 
ipažinimui.

— Ponia Rorė Mačernis iš 
Marquette Parko apylinkės iš
vyko ilgesniam laikotarpiui į 
Phoenix miestą. Arzonoje. Dr. 
Algirdas J. Kriščiūnas iš West 
Orange, N. J., grįžo Chicagon.

i ids oo. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

jums duos užpildyti ir pasira
šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

9 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.

3 šio vajaus metu apsidraudė 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metu mokėjimų.

® Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir 
mokėta apdrauda (Paid up

★ 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 . . .

jo paskaitų ir rėmė demokra
tinio socializmo tendenciją 
visuomeniniame gyvenime.

Daubaras pašarvotas Foran 
koplyčioje, esančioje visai ne 
toli jo gyventos vietos. Ji yra 
Archer gatvėje, truputį Į vaka
rus nuo Harlem. Antradienį 
susirinks kapiniii direktoriai 
ir Daubaro asmeniški draugai 
bei pažįstami. Jis bus laido
jamas trečiadieni Lietuvių Tau 
tinėse Kapinėse.

Stasė Ir Kazys Ulevičius iš niečių renka 181 atstovą j 200 
vietų seimą, kuriame devynis at
stovus turintis Pakistano Tauti
nis Susivienijimas tikisi laimė
ti daug naujų atstovų.

Šaltis pakenkė prekybai

Šaltis rytų bei vidurio Ame
rikoje ir sausra vakaruose paken
kė prekybai ir gamybai. Apytik
riai skaičiuojama, kad prekyba 

(vasario mėnesyje sumažėjusi ko
kiais 10%. Tačiau,, kai tik ry- 

, tuose saulė pradės šildyti ir va- 
; karuose pradės lyti, tuomet ir 
prekyba pasitaisysianti, 
dabar pastebima didesnis 
kių pareikalavimas.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
if lietuv} kai linini* 7^, jįfoįį 
mTJV CLlc*ffo> ------

V^.NORMANĄ
&>jįKBURŠTflNA

26^582«

diJy (buto)

• Mums reikia didesnės gyvy 
bės apdraudos, 
brangsta.

® Apdrauda 
sekančio 
dienos.

® šia apdrauda turi teisę 
sinaudoti SLA nariai, jų 
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

® Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis i bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku, Jis

66 IR MOZART — 3 mieg. mūrinis 
bungalow.’ $22,500.

70 ir HAMLIN — 4 kam. medinis. 
Rūsvs, garažas, platus sklypas. 
$24jXX).

66 IR WASHTENAW 6 kamb. mū
ras labai gerame stovyje su oro vė
sinimu. $29,900.

72 IR SAWYER
mas praplėsti mūrinis. Dideli miega
mieji įrengtas rūsys, garažas. $37,000.

60 IR NARRAGANSET — 6 kamb. 
Ranch stiliaus namas su garažu. 
$39.500.

69 IR LAWNDALE—3 mieg. mūrinė 
rezidencija, rūsys, garažas. $42,700.

67 IR HO^LAN — aukšto mū
ras, 5 kamb. apačioj. 6 viršuj, Įreng
tas rūsys, platus sklypas, garažas. 
$36,500.

72 IR MOZART — 20_metų mūras, 
2 aukštu po 4 kamb., rūsys, garažas. 
$43,500. ;

64 IR KEATING — 2 aukštu mūras 
po 5 kamb. su porčium, rūsiu ir ga
ražu . $45,000.

72 IR FRANCISCO — 4 butu mū
ras, naitja šilima gazu. S54,900.

44 IR WOOD — 4 butu medinis, 
rūsys garažas, viskas išnuomota.! 
$19,000.

57 IR ' SACRAMENTO 
mūras geram stovyje. $75.000,

66 IR FRANCISCO — 10 butu, visi 
po 3 kamb. $75,000.

42 IR WESTERN BLVD.— 12 butu. 
$20,000 metinių pajamų. Tik $72,000.

BUDRAITIS REALTY

JUBILIEJINIŲ 1METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet jnėjo 80 metų. Minint tą rukaktĮ, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dlenraičio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžlnim lietuvybės ižliklmul skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai siori Ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių lairrę, 
neidamas ir nesidėdaaos 1 sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Mali pasimetimo, reto
rikos ir poltinių 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 Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietines ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes®».
KMNUGJA: Chlcagojt Ir Ktnidofe nwtirm — S30.00, putei metų — $11.00, 

trim r mėn. — $8.50, vienam men. $3.00. KFtoM JAV vietose metams 
— $26.00, pusei matų — $14.00, vienam mirų — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamaL

Frašcms naudoti žemiau esančią atkarpą.

nuo
sios
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius

3 Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma

šeštadieni, kovo '> 
karą, Chicagos li- 

gonincje mirė čikagieciams 
plačiai žinomas visuomenės 
\ rikčjas Povilas Daubaras.

Daubaras aktyviai veikė Chi 
<-agos ii tu viskame 
uiaiue gyvenime, 
priklausė Lietuvių 
Sąjungai, veikusiai 
kuopai. Dalyvavo jaunimo ju
dėjime, buvo kelių choru na
rys, nes mėgo dainuoti. .Jis il
gus metus buvo Kęstučio klubo 
narys, dalyvavo Kęstučio chore 
Dainavo ir vaidino ne tik Chi
cagoje . bet ir priemiesčiuose. 
Ilgus metus buvo Lietuvių Tau 
tinių Kapinių direktorius, o 
Juozui Balčiūnui mirus - buvo 
išrinktas kapinių Urmininko 
pareigoms.

Povilas Daubaras gimė 1890 
metais Radviliškiu vis. Gintvi 
liu kaime. Amerikon jis atvy
ko 1912 tais. Radviliškyje jis 
buvo pramokęs siuvėjo amato, 
užtat ir Chicagoje ilgus metus 
dirbo siuvėju.

us depresijai ir su- 
darbams, Daubaras

šeiniai namus, kuriuos 
gaisro gyveno.

maze
kurį
darbą, o vėliau vertėsi reaĮ es-!ras
tatė bizniu. Pigiai nupirkęs, skaitė 
pataisęs ir gerai pardavęs ke-,kai pritar 
Jis namus jis pajėgė įsigyti sa

Daubaras visą laiką glau
džiai bendradarbiavo su Ame 
rikos Lietuvių. Tarybą remian
čiom organizasijont Ne vieną 
kartą jis pats aukojęs ir kitus 
raginęs aukoti Lietuvos laisvi
nimo darbams. Jis pažino di- 

I doką skaičių vadinamų kairia- 
sparnių, mokėjo su jais disku
tuoti ir ne vieną atvedę į tei- 

laiką dirbo dženitoriaus singą kelią. Daubaras buvo ge 
naujienietis, šį laikraštį 
? ir jo skelbiamai politi- 

ė. Daubaras pažino 
Dr. Pijų Grigaitį, klausydavo

Argu, 111., lankei Naujienose pra 
tęsti prenumeratą ir įsigyti nau
jausius leidinius. Dėkui už vizi
tą, gerus linkėjimus, taip pat už 

_ J. Butkus, St. Petersburg, 511 Mašinų fondui.
Fla., išrinktas Jūrų šaulių Pa-. _ Iietuvi Socialinio klubo 
langus kuopos pmnmmku, J. Bri0geixjrlo ^yji^ės
Kalpokas - virpinu., peiUcinę Naujienų para.
bonus — sekr., P. Pocius —izd.,1 
A. Lukienė — parengimams, A.
Lukas — valdybos nariu, A. Bu 
dj-ikis, J. Bučinskas ir M. Rede- 
ris priežiūrai.

— Teis. Arūnas Bielinis, Cle
veland, Ohio, išlaikė valstijoje žiniomis 
nustatytus egzaminus ir priim 
tas į advokatų draugiją, pradė- miamos 
jo verstis advokato praktika, 
tam tikslui atidarydamas savo 
raštinę.

ISLAMABAD AS. — Rinkimų 
dienos išvakarėse, šeštadienį Pa
kistane pagriežtintos saugumo 
priemonės, prisibijant, kad šie 
rinkimai gali, nuversti ministe- 
rio pirmininko Zulfikar Ali Bhu- 

Kaimynas tto Liaudies Partijos valdžią.
Pirmadienį '30 milijonų pakista-

FIGHT HEART DISEASE

'M. ŠIMKUS
Notary Public

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

II BEST THINGS 1N LIFE II
’ Ijail Frank Zapolis STATE TAtM

120871 W. 95th St.
GA 4-8654 INSURANCE

||- State Fagw


