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Federalinio Reserve banko prezidentas Arthur Bums 
nepatenkintas prezidento Jimmy karterio pasuūlymu lei
sti išmokėti kiekvienam amerkiečiuį po $50.00, kad pa- 
gyvintu krašto ekonomiją. Atstovu rūmai jau priėmė pre
zidento pasiūlymą, bet banko prezidentas nemano, kad 
nuo 50,00 doleriy krašto ūkio reikalai pagerės. Visa eilė 
žmonių valstybės "sumažintu mokesčiu'’ sąskaiton duo
damus pinigus pasidės į taupomą sąskaitą ir niekas nie
ko negalės dovaną gavusiems primestu * \ .
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PALESTINIEČIAI DALYVAUS RUOŠIAMOJ
ŽENEVOS KONFERENCIJOJ

KAIRAS. — Afrikos-arabų tautų konferencijoje Kaire su
sitikęs palestiniečių vadas Arafatas su Jordano karaliumi Husseinu 
sutarė Ženevos taikos konferencijoj derėtis su Izraeliu, pasiųsti 
kartu su Jordano delegacija ir ‘palestinos išlaisvinimo organiza
cijos PLO atstovus.

Anksčiau palestiniečiai buvo 
sakę, jog jie Ženevos konferen
cijoje visiškai nedalyvaus. Izra
elis buvo pasisakęs, kad jie Že
nevoje nesiderės su atksira PLO 
delegacija.

. Arabai finansuoja 
afrikiečius

KAIRAS. — Afro-Arabų tau
tų konferencijoje Kaire Afrikos 
juodieji atstovai labai apsidžiau
gė išgirdę, kad arabų valstybės 
pasižadėjo remti pinigais Afri
kos juodųjų kovas dėl laisvės 
Kuwaitas, Qataras ir Suvienyta 
Arabų kunigaikštija paskyrė 
40 mil. dot afrikiečių ekonomi
nio bei kultūrinio išvystymo rei
kalams. Konferencijos pradžioje 
Saudi .Aj^įjąJbųYP. pasiūliusi 
afrikiečių * f eikalamš' suaukoti 
vieną bilijoną dolerių.
■ Jordanas, Kuwaitas ir Suvie
nytas Arabų Emiratas paaukavo 
5 mil. dol. afrikiečių laisvės ju
dėjimui paremti.

", Kairo konferencijoje Afrikos 
juodųjų lyderiai parėmė pales
tiniečius ir-pareikalavo, kad Izra- 
lis pasitrauktų iš visų okupuotų 
žemių, užimtų 1967 m. Arabai 
atsilygindami pasmerkė baltųjų 
valdymą Rodezijoje ir Pietų Af
rikoje.

Gali nedalyvauti 
konferencijoje

MASKVA. — Sovietų imperi
jos bosas Brežnevas privačiai 
pasisako, pasak žurnalo U. S. 
News and World Report, jog jei 
prez. - Carteris žengs dar vieną 
žings nį pirmyn, remdamas Ru
sijos disidentus, tai jis keršytų. 
Kokiu būdu?

Pradžioje jis anuliuotų vals
tybės sėkr. Vance vizitą į Mask- ‘ 
vą, kurs numatytas kovo mėne
syje. Be to, greičiausiai Krem
lius ir visi satelitiniai kraštai 
atsisakytų dalyvauti Belgrado 
konferencijoje, kur bus svarsto
ma žmogaus teisės ir Helsinkio 
sutarties -vykdymas,

Prez. Fordo knyga - 
milijonas dolerių 
New YORK. — New York

Times rašo, kad buvęs prez. For
das ir jo žmona Betty pasirašė 
kontraktą parašyti atsiminimų 
bei pergyvenimų knygos ir už tai 
jie gaus vieną milijoną dolerių. 
Knygą atspausdins Harper-Row 
bendrovė ir atskiras ištraukas— 
Reader’s Digest. Rinkoje ji pa
sirodys 1979 m. Fordo knygoje 
bus aprašyta laikotarpis esant 
jam viceprezidentu ir preziden
tu. Gi jo tžmonos Betty knygo
je bus aprašyta biografija.

WASHINGTON. — Amerikos 
kariuomenės vadovybė slaptai 
darė bandymus įvairiuose Ame
rikos vietose su ligų gemalais, 
išbarstydama juos ore iš lėktu- 
yų. gaudymai buvo daromi tiks- 
luūsužinoti pasekmes, jei karo 
atveju priešas pradėtų barstyti 
virš Amerikos ligų bacilas. Taip
gi kariuomenės vadovybė norė
jo ištirti apsisaugojimo priemo
nes.

Tokius bandymus kariuomenė 
darė ištisus 20 metų, užbaigda
ma 1969 m.

Suėmė aktore Loren
ir

ROMA. — Romos Leonardo 
da Vinci- aerodrome buvo poli- 
ciios suimta filmų aktorė So- 
nhia Loren, kai ji norėjo iš
skristi į Paryžių. Išlaikius ją 
oolicijoje 9 valandas ir iškra- 
čius jos bagažą, ji buvo paleis-

praeities
CHICAGO. — New York’s Ci

tybank prezidentas ir ekonomis
tas Čikagos biznierių lyderiams 
pareiškė, kad prez. J. Carteris, 
braižydamas Amerikos ūkio at
gaivinimo planus, nepasimokino 
iš praeities. Esą, prezidentas ne
pastebėjo," kad buvusių admini
stracijų trumpalaikiai ūkio at
gaivinimo planai tik įnešė sąmy
šį Amerikos' ekonomijoje.

Minėto banko prezidentas L. 
H. Olsen sakė, kad banko eko
nomistai, išnagrinėję klausimą, 
priėjo išvados, jog infliacij'a 
1977 m. pabaigoje padidės 6.5%.

SUSTABDOMA VYKDYTI VANDENS
-REGULIAVIMO PROJEKTAI -
WASHINGTON. — Baltieji Rūmai jau.anksčiau buvo sulaikę

19-kos vandens reguliavimo projektų darbus.

Ml

NR.-58

Dabar paaiškėjo, kad tokių 
sulaikytų vandens reguliavimo 
darbų yra daugiau. Vienas to
kių projektų, Grand Coulee Dam 
Vašingtono valstijoj e, kaštuojan
tis 2.7 bil.' dol., yra sulaikytas, 
remiantis tuo, kad neatitinka 
naujoms gamtos apsaugos ir ki
toms taisyklėms.

Tarp sulaikytų vandens regu
liavimo darbų yra tokių, kuriuos 
kongresas buvo ištyręs ir patvir
tinęs. Jų vykdymui, tereikėjo 
paskirti naujų lėšų.

Prašo pasigailėjimo
SAN JUAN: — Puerto Rico 

atstovų rūmai paprašė prez. Car- 
terio pasigailėti penkių puertori- 
kiečių, kurie nuteisti daugeliui 
metų kalėjimo bausme už tero
ristinius veiksmus. Panašūs pa
sigailėjimo prašymai buvo įteik
ti anksčiau buvusioms Amerikos 
administracijoms.

Penki portorikiečių teroristai, 
įskaitant Lolitą Lebron, kuri 

| 1954 m. Vašingtone vadovavo 
kongreso užpuolimui, kurio metu 
buvo sužeisti 5 kongreso atsto
vai, pasak puertorikiečių, gali 
daug’ prisidėti prie Puerto Rico 
salos švietimo ir kultūros.

Londone apiplėšė 
aerodroma

c
LONDON. — Šeši maskėmis 

| prisidengę plėšikai Heathrow 
Opozicijos lyderis A. Khan mi- j aerodrome apiplėšė šarvuotį, ve

žantį į lėktuvą pinigus ir bran
genybes. šeši plėšikai atėmė 1.5 
milijono dolerių grynais pinigais 
ir apie vieną milijoną vertės pra
moninių deimantų.

Londono policija mananti, kad 
plėšikai turėjo ryšio su aero- 
mo tarnautoju, kurs viską žino-

Sukti rinkimai
Pakistane

ISLAMABAD. — Pajdstano 
susijungusių opozicinių partijų 
lyderiai kaltina ministerį pir
mininką Z. A. Bhutto įsakius 
klastoti rinkimus, kad Bhutto 
Piliečių partija laimėtų parla
mente mažiausiai 151 vietą.

\ypvz4UijU3 lyueiis jvučui hu- j 
nisterį pirmininką išvadino fa-1 
šistu.

Lis
Saulė teka 6:18, leidžiasi 5:50 jo ir padėjo plėšikams.

Rodęzijos kovų 
nuostoliai ■

SALISBURY. — Rodęzijos 
vyriausybės pranešimu, kovo 8 
kovoje su Rodęzijos juodųjų na
tionalist partizanais žuvo 27 as
menys : 26 juodžių partizanai ir 
vienas Rodęzijos policininkas.

Iš viso 1977 m. spėjo žūti 83 
juodieji ir 35 Rodezij'os karei
viai bei policininkai.

KANADOS GRAŽUOLĖ
TORONTO. — Kovo 7 Toron

to mieste Kanados gražuolė bu
vo" išrinkta 15-kos metų Nancy- 
Jane Newburn.

Sophia Loren ir jos vyras Car
lo Ponti yra kaltinami nusukus 
mokesčius ir nelegaliai užsiimant 
svetimos valiutos šmugeliu. Pa
leista artistė verkė.

Aktorė turi namus Paryžiuje, 
kur ji gyvena. Ji Romoje buvo 
vaidybos reikalais.

Valstybės sekretorių 
“dvikova”

WASHINGTON.,—^Didelis an
tagonizmas bei rungtynės yra 
išsivysčiusios tarp dviejų mo
terų, einančių valstybės sekreto
rių pareigas — tarp Patricijos 
Roberts Harris, valdančios namų 
ir miestų išvystymo departamen
tą, ir tarp prekybos sekr. Juani
ta Krops.

Nesantaika iškilo sprendžiant 
pinigų valdymo klausimą, skirtų 
priemiesčių išvystymo reika
lams.

Tyrinės tik Kingo 
nužudymą

WASHINGTON. — Kaip ma
tyti,, yra pašalinių jėgų, kurios 
stengias Kongreso komitetą, ty
rinėjantį prez. Kenedžio ir kun.
Kingo nužudymą, suardyti dar 
neužbaigus darbo.

Jei jis išgyvens nesugriuvęs, 
tuomet komitetas pasitenkins tik'l 
tyrinėdamas dr. Kingo nužudy- - 
mą, nors Atstovų Rūmų pirmi
ninkas O’Neill nėra priešingas 
ištirti ir prezidento nužudymą.

Amerikos juodžiai spaudžia 
komitetą ir kongresą, kad dri 
Kingo nužudymas būtų ištirtas 
pirmoje vietoje.

Pavojingos radioaktyvinės 
medžiagos

WASHINGTON. — Kongreso 
Atstovų Rūmai mano, kad ra
dioaktyvinės medžiagos pakas
tos New Yorko valstijos West 
Valey yra pavojingos žmonėms. 
Jų perkėlimas ar geresnis paka- 
simas kaštuotų 600 mil. dol.

Į pietus nuo Buffalo yra ato
minių medžiagų perdirbimo įmo
nė, kurios atmatos, • turinčios 
daug radiotktyvinių medžiagų, 
yra pakankamos minėtame 
West-Valey. ‘

' . •

Ganioji kino ortistė Sofija Loren moka gerai vaidinti, 
bet jai nepavyko įtikinti italėje; pasienio policijos parei
gūnu, sustabdžiusiu ja dėl užsienio valiutos išvežimo. Jai 
teko lauktis advokato pagalbos, o policijai reikėjo šia 
moteriškę tardyti net devynias valandas, kol nustatė, kiek 
ji privalės dar mokėti italy valdžiai. Ji yra ištekėjusi už 
kino -direktoriaus Enrico Pontis, o josios pasas išduotas 
Senoroc Ponti vardu. Pasienio policija |ę atpažino, nusi
vedė | savo kambarį Ir gerokai ja pakamantinėjo. Po ve- 
vynių valandų italai leido jai išvykti į PrancOziją.

KAIRAS, Egiptas. — Kairan suvažiavusieji Įtakiogesnieji ir . 
turtingesnieji arabų vadai svarsto sekretoriaus Vance nuvežtą 
prezidento Cąrterio pasiūlymą Artimųjų Rytų taikai. Paaiškėjo, 
kad sekretorius Vance, vykdamas pasiinformuoti apie padėtį Arti
muose Rytuose, nuvežė kelis pasiūlymus klausimams spręsti. 
Vieni pasiūlymai jau sekretoriaus Kisingerio buvo aptarti, o ki
tus siūlo Cąrterio administracija.

Egipto prezidentas Sadatas 
pareiškė, kad jis pilniausiai pri
taria prezidento Cąrterio pasiū
lymams Artimųjų Rytų taikai. 
Jis pareiškė, kad sutinka su vi
sais taikos nuostatais, juos pri
ims ir vėliau vykdys. Jis nepa- • 
sakė, kad sekretorius Vance yra] " 
pasiūlęs didoką Amerikos tech-1 
nišką paramą atsilikusiam kraš
tui tvarkyti. Amerikiečiai pasi
žadėjo parodyti egiptiečiams, 
kaip naujesnėmis priemonėmis 
galima gauti daugiau derliaus 
ne tik iš žemės, bet ir iš Nilo 
vandenų. Prezidentas Sadatas 
yra pasiruošęs priimti sekreto
riaus Vance pasiūlymus ir "ban- 
dys: įtikmtL^kitas arabų valsty
bes,-kad juos priimtų. Jordanijos karalius Huseinas

Visi pripažįsta, kad pats sun
kiausias klausimas yra palesti
niečiai. Izraelio premj'eras Iča- 
kas Rabinas, patyręs apie pasi
tarimus Kaire, pareiškė, kad pa
lestiniečių klausimą reikia pa
likti Izraeliui, Jordanijai ir pa
lestiniečiams. Šios dvi valstybės 
ir palestiniečių rinkti vadai ga
lės išspręsti pačias sudėtingiau
sias problemas. Izraelis nenori, 
kad kitos arabų valstybės kištųsi 
Į reikalą, kurio jos nesupranta 
ir negali išspręsti.

Patvirtino mokesčiu

Jordanijos karalius Huseinas, 
kitų arabų valstybių spaudžia
mas, sutiko priimti palestiniečių 
atstovus į savo delegaciją, besi
rengiančią vykti Į Ženevos kon
ferenciją, kurioje bus sprendžia
ma Artimųjų Rytų taika. Izrae
lis pareiškė ir pakartojo, kad 
su dabartiniais palestiniečių va
dais jis Ženevoje nesitars, bet 
Izraelis nieko prieš neturės, jei 
kuri arabų valstybė Į savo dele- 

. gaciją įsileis kokį palestinietį. 
Sirijos prezidentas pareiškė, kad J

sumazinima
WASHINGTON. — Atstovų 

Rūmai kovo 8 d. priėmė dėmesin 
prez. Cąrterio pasiūlymą suma
žinti vidutiniai uždirbantiems 
amerikiečiams mokesčius ir su
teikti mokesčiu kreditą biznie
riams bei įmonėms, kurios pri
ims naujų darbininkų. Kongresas 
visą tai patvirtino.

Prez. Cąrterio pasiūlytas mo
kesčių sumažinimo įstatymas ir 
kongreso patvirtintas, mokes
čius šiais biudžetiniais metais su
mažins sumoje 12,7 bil. dol., 1978 

j m. — 17 bil. ir 1979 m. — 13.4 
bil. dol.

Juodųjų rasės - 
vyskupas

JACKSON, Miss. — Popiežiujoinjus uieiiueiiiaa u«ii eisime, mu į _ .... _ '__ • • • i • m i . ... I Povilas VI įsteigė nauja Romos jis nenons jokių reikalų turėti! . .. ;/ . . .
ir net susitikti su dabartiniais 
palestiniečių vadais, o Jasiro 
Arafato jis ir matyti nebenori. 
Jis yra įsitikinęs, kad jie neat
stovaują palestiniečių daugumos. 
Palestiniečiams reikia rinkti sa
vo vadus. Tuo tarpu Jordanijos 
karalius Huseinas Kaire sutikęs 
priimti palestiniečių skirtus at
stovus j Jordanijos delegaciją 
ir nugabenti juos į Ženevą.

Arąbai labai atidžiai seka Iz
raelio premjero pasitarimus Wa
shingtone. Jie mano, kad Car
teris sutiks parduoti Izraeliui 
pageidaujamus lėktuvus, bet jei
gu Artimuose Rytuose bus tai
ka, tai tie lėktuvai nebus reika
lingi. Arabai taip pat žino, kad 
Izraelis jau gaminasi pačius mo
derniausius tankus. Izraelio karo 
vadai yra įsitikinę, kad už poros 
metų Izraelis jau turės pakan
kamai savo tankų ir galės vy
kusiai ginti Izraelio sienas. Ara-

katalikų dioceziją Mississippi 
valstijoje, kurios vyskupu pa
skyrė J. L. Howze. Naujos die
cezijos vyskupas Howze yra juo
dųjų rasės. 1875—1900 metais 
juodųjų rasės vyskupas J. Hea
ly buvo Portland diocezijos vys
kupu.

klaidingų sprendimų
WASHINGTON. — Izraelio 

ministeris pirmininkas Ytzhak 
Rabin prieš dšvažiuod'amas iš 
Amerikos pareiškė, kad Izrae
lis nepriims jokių klaidingų 
sprendimų Ženevos konferenci
joje, derantis ir ieškant taikos.

bai siekia taikos, karai jiems 
nieko nedavė. Didelis taikos 
šalininkas yra prezidentas Sada- 
tas.
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siorvale. Ji čiuožia su Ice Capades bendrovės čiuožikais ir nwka ant ledo stebuklus 
Čiucžikė Terry Kubicka rodo žiūrovams, kaip galima čiuožti ledo nesiekiant. Ji 

mokėjo čiuožti iš mažens, bet kai praeitais metais laimėjo čempionatą tai tapo profe- 
daryti. Ji gali čiuožti, moka pašokti, pakibti ore ir apsisukti. Paveįksle matome tik 
jaunos Kubickos mokamą čuožimo išdaigą.

bolševikinę sistemą. Taigi šiuos 
rusus reikėtų skirti nuo Brežne
vo, Podgorno. Kosygino, Kiri
lenkos, Suslovo ir kitų komu
nistų, kurie, žūt būt, nori išlai
kyti komunistinę sistemą. Su
plakdami 6% rusų komunistų 
su 94% antikomunistais rusais, 
mes tik pakenkiame patys sau, 
apsunkindami ir prailgindami iš
silaisvinimo procesą. Dėliai to 
ateity reiktų visada skirti 6% 
rusų komunistų ir su jais kovo-

(T^sįąys)
Rusai ir taut y išlaisvinimas

Pagal Sovietų statistinius da
vinius, rusų yra oficialiai 130 
mil. iš apie 260 mil. Sovietų S-gos 
gyventojų. Priimant dėmesin, 
kad surašymus darant mišrių 
šeimų nariai su tėvu ar motina 
rusų dažniausia užrašomi man
dagumo dėliai kaip rusai, iš tik
rųjų rusų gyventojų Sovietų 
S-goj yra mažiau negu 50%, gi 
yjsų kitų tautybių yra trupu
čiuką daugiau kaip 50%. Be to, gi likusius 94% rusus kvies- 
Čia tenka taip pat pažymėti, jog Hg į kovotojų eiles kaip sąjun- 
rųsų gyventojų prieauglis pa-, gįninkus. 
skutiniaisiais metais yra lygus 
nuliui, kai tuo tarpu ukrainiečių 
ir Kaukazo tautų prieauglis yra 
.apie 1.5% . Pabaltiečių prieaug
lis, žinoma ir lietuvių, taip pat 
yra apie nulį. Viso..šito išvada 
yra ta, kad rusai dabartiniu me
tu sudaro mažumą, palyginti su 
tautinėmis mažumomis, imąnt 
kartu.-bežiūrint šitohfąkto, ru
sai vis vien, kaip xi£džiąųsia :ir 
dominuojanti.j tautybe -turi yjef 
paprastą įtaką Tautį^ įšlaiš vinį-, 
me iš, po bolševizmo Jungo. Lė
liai tp'.ląbąiJiyąrbu nu^tątyti tipĮ 
karną politiką,lįėčįąhčįą . rusus 
su kitom ’^tautybėm i 'laike šios 
trečiosios f ūžės, kurio? petu bus 
prieita prie pačios ręypliucijos.

' r ' A' ’ *- U" > 74 . - .
Šiuo metu didžiausia-klaidą yra 

daroma, kaip anglosaksų' -taip ir 
kitų tautų-. ■Sutąpatinąnt komu- 

. nisto ir :riso sąvoką kaip tą- patį 
reiškiančią; kitaip sakantį kai 
įkalbama . apie komunistus, tai 
kaip taisyklė, Įprasta, sakyti, ru
sai”. Kad ne visi rusai lyra ko
mų pistai, tai, rodos, daug ginčų 
neturėtų būti. Juk niekas, tur 
būt, nesiginčys jog Solženicynas, 
Sacharovąš, Koyąl&yas, Orlovas 
Bukovskį ir tūkstančiai kitų yra 
rųsąį įr kad jie kpvpją prieš

Čia pat norisi tuojau pažymė
ti, kad didelė dauguma rusų, 
nežiūrint, kad jie yra antiko- 
munistai, bet jie yra prieš So
vietų imperijos padalinimą į tau
tybes. Čia ir vėl mes turime pa
rodyti savo politinį išmanymą. 
Geriausia taktika-santykiaujant 
su rusais, kol vyksta pasiruo
šimai revoliucijai apie Rusijos 
padalinimą diskusijos nepradė
ti; bet kiekviena kaina siekti si
stemos sunaikinimo ir tam tik
ros politinės suirutės sukūrimui. 
Laike- šitos politinės suirutės, 
pavergtos tautos sudarydamos 
virš 50% visų gyventojų, be to, 
turint galvoj apie 5,000 km. ki
niečių frontą Azijoj, turės labai 
palankias sąlygas atstatyti sau 
nepriklausomas valstybes nežiū
rint to, ar rusams tas patiks, 
Ar ne. • Čia nėra joks spėliojimas 
ar pranašystės.

Mes turime isterinį faktą, įvy
kusį labai panašiose aplinkybė-į jau atskira tema ir šį kartą 
se 1917 metais. Kai rusų poli- įmanoma ją nagrinėti, 
tinės partijos su karininkais pa-: 
šalino prievarta carą nuo sosto, 
jos yisai negalvojo apie bolše-i 
vizmo įsigalėjimą arba ątsisky-; 
rimo nuo Rusijos Suomijos, Esti- •

tų revoliucijos.
■ Atsakant i šios paskaitos te

mą : kas išlaisvins Sovietų S-gos 
pavergtas tautas ? be mažiausios 
abejonės iš aukščiau patiektų 
faktų galima tvirtinti, jog paver- 

. gtos tautos išsilaisvins pačios, 
sukeldamos kontrarevoliuciją, 
ir kad ta kontrarevoliuciją šiuo 
metu jau yra gerokai pažengusi. 
Kaip ilgai gali užtrukti iki kon- 
trarevoliucijos pradžios, tai

(Pabaiga)

čia
ne-

BEžBžIONšIRDžIAI
TOWN, Pietų Afrika, 

jos, Latvijos, Lietuvos, Lenki-.j Pirmasis chirurgas pasaulyje

vaičiu buvo išleista.

That’s how people took stock

ammunition, 
It was an army long on courage, > 

but short on money.
And then the money came.

• ‘ •’ijras bad enough we had to fight the British 
for din- freedom. But on top ot that, we had to fight 
thį weather, too.

• fiecąj įse winter at Valley Ibrge meant .snow, .ice, 
and freezing temperatures. All serious enemies to a 
nąąjgsshift array without proper clothing, 
nof nearly epough food, ana short or

.in Arifcnca back then, and you know how tt»c Shxy 
turned out.

Nowadays, people are still helping America stay 
- strong and self-sufficient. And they’re helping therar 

**dves to safe, dependable savings. By taking stock in 
America with the Payroll Savings Plan.

Buy United States Savings Bonds- 
They won’t leave you out in 

the cold. ,

New E Bon Js pay tncerest when heU K> snarurtty
of 5 rears firw year). Loe, ffrfc
Bonds an be replaced d rccerdx arc pre 
needed. Bonds on be osbed tt your ba v

prieš 10 metų pakeitęs žmogui Lietuviai dailininkai kvie. 
širdį, vietoje nesveikos savos šir- čiami iki gegužės 1 d. pristaty 

jos ir kitų teritorijų. Taigi, vi
sai nereikia bijotis, kai rusai 
kalba apie nedalinamąją impe- dies pacientui prioperavęs ką ti savo kūrinių tautine tema 
riją. Galima leisti jiems kalbė
ti su sąlyga, kad jie prisidėtų širdį, 
prie komunizmo sunaikinimo, o planuoja pakeisti .žmogaus širdį 
jau vėliau įvykiai riedės visai babuno beždžionės širdimi ir 
kitais keliais, negu jie tikisi, tam tikslui jau turi gyvų svei- 
kaip kad jie riedėjo po 1917 me- kų babunų “banką’’, bet tai da

rys tik tuo atveju, kada žmogaus

tik mirusio kito žmogaus sveiką skaidres ar spalvotas nuotrau 
Dr. Christian Barnard kas. Čikagos ir apylinkės dai

lininkai vietoj skaidrių gali 
pristatyti pačius kūrinius. Pa
rodai galima siūlyti iki dešim 
ties kūrinių.

Jury Komisijos parodai at
rinktųjų kūrinių juoda-balta 
fotografijos katalogui ir spau
dai pristatomos Čiurlionio Ga 
lerijai, Ine. 4038 Archer Avė., 
Chicago, III. 60632 iki gegužės 
21 d., o patys kūriniai - iki ge
gužės 28 d .

CAP

babuno širdis bus kaip pagal
bininkė nesveikai ligonio šir
džiai pagelbėti

SI,000 premija už

Čiurlionio Galerijos, Inc. bir
želio mėn. 4 d. parodai sudary 
ta šios sudėties Jni y Komisija: 
prof. Adomas; Varnas, Janis 
Strods, Juozas Mieliulis, Povį 
las Kaupas ir galerijos atsto- 

j vas. ši komisija atrinks kūri- 
Į nius parodai ir skirs Čiurlio
nio Galerijos, lųc. 51.000 pre- Madame Maille vaikai buvo ma 
miją už geriausią kūrinį tau- ži. Ji išliko gyva ir už kelių sa
tine tema.

• Laike prancūzų revoliucijos 
markizė de Maiilet buvo suimta 
ir uždaryta Paryžiaus kalėjime. 
Ten taip pat buvo uždaryta Ma
dame Maille, kuri buvo šaukia
ma i gilijotiną. Priekin išėjo ir 
buvo nužudyta markizė de Mail 
let. Ji savanoriškai ėjo mirti, nes

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

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

Rrogramos vedėja Kazė Brązdžionytė, 2fi46 W. 71 St., 
Chicago, Hl. 60629; Tel. 778-5374.

kad jomis ir kiti galėtų pasinaudoti. O kai žinios bus at
spausdintos laikraštyje, tai galės jas lengviau ir kiti at
rasti. Nes turimi .laikraščiai po mano mirties gaii pak
liūti Į šiukšlių dėžę, tai kartu su jais žus ir reikalingos 
ateičiai žinios. Čia yra dalis surinkta žinių apie žuvusius 
ir mirusius kovotojus nepriklausomybės kovų metais. 
Jų mirties datos, kariuomenės dalis ir palaidojimo vie
tovės. Paminėti Lietuvos kariuomenės ir kai kurių pul
kų pirmieji žuvusieji kariai. Žinios apie Latvijoje palai
dotus Lietuvos ktąį?iįis. Taip pat prisiminti žuvusieji eida
mi tarnybos pareiga^ ir mirusieji pirmame ir pradžioje 
antrojo nepriklausomos Lietuvos dešimtmečio. Kaip mi
nėjau, Čia surinktą Jtik maža dalis iš daugelio mūsų žu
vusių karių, kovose dėl Lietuvos laisvės- Bet tikiu, gal 
šitas mažas rinkinėlis paragins ir kitus, ypatingai buvu
sius karius, prisj4i4ti žuvusius kovotojus ir Įamžinti 
jų vardus. Tegul nė vienas žuvęs karys nelieka užmirštas. 
Baigiu kariniu šūkiu: Garbė didvyrams, kurie žuvo už 
laisvę kitų. .

(Pabaiga)

Naujoko atsiminimai
(Tęsinys)

BAIGIAMOSIOS PASTABOS.
Visiems karių kapams buvo daromi vienodi cemen

tiniai kryžiukai. Tik Vyčio kryžiaus kavalierams kry- 
žiukyje buvo išpaišytas Vyčio kryžiaus ženklas. 1929 m. 
padaryta viso apie 650 kryžiukų. Juos dirbo karo kalė
jimo kaliniai VI forte. Neskaitant aukščiau išvardin
tų kapinių, jau buvo padaryta kryžiukų ir šiems karių 
kapams: Anykščių - 7, Ežėrėnų - 60, Utenos - 32, Suba
čiaus - 3, Andrioniškio - 2, Inkūnų -1, Viešintų - 1, Puša
loto - 4, Linkuvos - 2, Radviliškio - 9, Daugailių - T, Alek
sandravėlės - 10, Žeimių - 8, Obelių - 3, Kriaunų - 1, 
Svėdasų -1, Kriukų - 2, Pumpėnų - 2, Kriklėnų - 1, Sližių 
- 1. Veprių -1, Vajasiškio - 1, Krekenavos - 4, Salako 
• 4, Klaipėdos - 4. . 7 ; •/
Jonavos - 7, Gelvonių - 3, Vadoklių - 9, Jurgaičių - 2. Berk- .. 
lainių -1, želvos - 3, Ramanavos — 1, Ančiškių - 2, Truska- j 
vos -1, Raguvos -1, Bigailių -1, Jo čiūnų -1, Rubiškių - lr 
Joniškio - l.Bet koki ten yra palaidoti kariai, nepavyko 
surasti žinių. Kapų tvarkymas buvo tęsiamas įr 1930 m., 
,bet ir tai dar nebuvo surasti visi karių kapai. Daug lietų v ■ 
vių karių yra palaidotų Vilniuje ir jo apylinkėse. Žmo- . - 
nės buvo labai patenkinti,, kad vyriausybė tvarkė karių : 
kapus. Tuomet ir žmonės pradėjo labiau vertinti ir gerb
ti karį. O prieš tai būdavo ir tikiu atsitikimų, kad mi
rusio kario kapą čia pagyvenantieji artimieji giminės 
neprižiūrėjo, netvarkė ir leido jam visai išnykti O-kaip 
Lietuvoje buvo tvarkomos ir prižiūrimos parapijų kapi
nės, štai kpt Jakšto pranešimo ištrauką: • ; - - —

“...Bendrai, tvarkant karių kapus provincijoje, paste
bėta, kad beveik visos kapinės baisiai apleistos, netvar
kingas, neaptvertos, užžėlę nepraeinamąjs- krūmais. Bau - 
gely vietų kapinėse ganosi gyvuliai. Tuo reikalu vyriau-, : 
siejo štabo viršininkas parašė raštą Kauno metropolijos ■ 
kurijai, kad atkreiptų Į tai klebonų dėmesį. Taip pąt 
parašytas vidaus reikalų ministenui, . kurio prašyta 
Įsakyti policijai saugoti karių kapus nuo naikinimo ir i 
niekinimo,, o nusikaltėlius traukti-atsftkomyl^m” V-Ka-'--- 
lys”, 1939 m, . - ’ > 'V - ■ • < z • “ ’■ -'i- - '' V** i ?%■ -Z’- .'i >■ y ; - -y-4*

Tai teisinga pastaba, nes Lietuvoje daugelyje vietų 
kapinės buvo labai apleistos. Jų priežiūrą mažai rūpinosi M 
kunigai ir parapijų komitetai. Kartais buvo nętvarkįn- . T 
gai vedama ir mirusiųjų laidojimo registracija. Kaip.ma- •' j 
tome iš aprašymų, kartais ilgamečiai klebonai net neži
nojo, kad jo parapijos kapinėse yra palaidotu karių.

Karių kapų tvarkymu pirmiausią susirūpino yietor 
je susidarę komitetai, šauliai ir kai kurios kariuomenės ' 
dalys. .0 žuvusiųjų įr mirusiųjų karių kąpąms tyąrkytį.v: 
komisiją buvo paskiria tik 1927 m. .Pradžioj Tyko'tik C 
susirašinėjimas, žįnįų rinkimas ir tik vėliau pradėtas 
kapų tvarkymas. Tai galimą sakyti, kad čįą buvo irimįį.- • 
sų civilinės ir karinės vadovybės sąvotiškąą ąpsįleįdĮmąs. 
Juk galėjo karių kapų tvarkymų susirūpinti pąsįbaigus 
nepriklausomybės kovoms. Tuomet jbūtų buvę lengviau 
juos surasti ir patikslinti. Tiesą, kai kurių žuvusių, karių 
yąrdąi buyp surašyti mūsų kariuomenės dalių marmuro 
lentose ir paminkluose. Bet kitų vardus buvo galima su
rasti tik archyvuose. 0 kai kurių ir ten nerasta, neš jau" *’ 
buvo jie dingę iš žmonių atminties. Ir taip nejučiomis tų, , 
tyliųjų pilkųjų karžygių vardus apgaubę nemaloni už- ; 
mirštis. Tai ir savaime kyla klausimas,nejaugi mes 
juos užmiršime?

Dauguma mūsų atsimename praeitį ir žinome, kaip i 
buvo sunku mums atgauti nepriklausomybę. Kruvinos 
kovos dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės pareika
lavo žmonių aukų. Daug karių paguldė savo galvas,gin
dami tėvynę nuo į ją besiveržiančių priešų- Ir kiekvienas 
Lietuvos plotelis yra aplaistytas jų krauju. Daugely Lie
tuvos vietų jų kūnai rado amžinąjį poilsį gražiuose savo 
tėvynės laukuose. Jie buvo klusnūs, ištvermingi, nebiją 
mirti kariai ir tvirtos dvasios lietuviai- Todėl mes privalo 
me juos gerbti ir niekad neužmiršti žuvusių savo tėvynės 
gynėjų. Nes jų kapai yra mums hrąngintipą atmintis, 
kuri duodą ateičiai stiprybės ir pamoko, kaip mes priva
lome ginti savo tėvynę. Ypatingai šiandieninėje kovoje 
dėl tėvinės išlaisyinimo.

Kautynėse žuvo šimtai mūsų narsiųjų karių. Bet 
kaip jau minėjau, pilno žuvusiųjų sąrašo neturėjome gy
vendami laisvoje Lietuvoje. O dabar gyvendami tremty
je jau pilno sąrašo niekuomet nesudarysime. Nes ką tu
rėjome surinkę Lietuvoje, tą viską žiaurusis rusiškasis 
okupantas be pasigailėjimo naikina- Tai man ir kilo min
tis iš turimos spaudos surinkti žinias apie žuvusius ii* 
mirusius mūsų karius, Įr surinktas žinias palikti ateičiai,
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tus metus pajamų buvo 6.317 
dol., išlaidų 5,468 dol. Revizijos j 
komisijos narys Jonas Maršalko- 
vičius perskaitė revizijos komi
sijos aktą. Įrašytos sumos ati
tinka finansų sekretoriaus įra
šams.

Detroito naujieno
- 9 t _

ALB Radijo Klubo metinis susirinkimas
Susirinkimas įvyko vasario 27 

d. Šv. Antano parapijos kavinės 
salėje. Susirinkimą pradėjo Ra
dijo Klubo pirm. inž. Vacys Ur
bonas, sekretoriauti pakvietė 
Genovaitę Vilkienę. Pereitų me
tų metinio susirinkimo protoko
lą perskaitė Kazys Gogelis. Pro-1 Naujoji valdyba 
tokolas priimtas kaip skaitytas, j ,

1 Sekantiems metams išrinkta
Metinį veiklos pranešimą pa- valdyba tokios sudėties: pirm, 

darė pirm. V. Urbonas išreikšda- jnž. Vacys Urbonas, vicepirmi- 
mas padėką valdybos nariams j ninkai Kazys Gogelis ir Antanas 
už glaudų bendradarbiavimą. Bukauskas, prot. sekret. Geno-
Svarbiausias atliktas darbas tai 
gegužinė po stogu, davusi dau
giausiai pelno klubo išlaikymui. 
Pabrėžė, kad svarbiausią darbą 
atliko vyriausioji šeimininkė Zo
fija Drižieriė.

Painformavo susirinkusius, 
kad dėl radijo stoties savininkų 
neatidumo tvarkant stoties apa
ratūrą, dažnai būna techniškų 
kliūčių. Per metus buvo per
duotos 52 programos. Progra-

vaite Vilkienė, fin. sekret. An
tanas Janbšis, ižd. Algis Janu
sas. Direktoriai: Petras Marčiu- 
kaitis, Rita Garliauskaitė ir Vin
cas Kankalis. Alfonsas Lukas 
tvarkdarys. Valdybos nariai: 
Feliksas Blauzdys, Vincas Ta
mošiūnas ir Danutė Petrauskie
nė. Revizijos komisija: Kazys 
Ražauskas, Jonas -Maršalkovi-1 
čius ir Stasys Račiukaitis. Klau- 
simuosę-sumanymuose buvo iš-

MARIAMPCLĖS GIMNAZIJA

žalos nepadaręs. Teko prakti- vojus didesnis.
kuotis įvairiose Šaudyklose, ku-; Nenugirdau pavardės, ir dar 
riose jokio kalno nėra ir šaudo-vienas lietuvis liudijo prieš. Ga- 

1 ma iš tikrų kulkinių šautuvų. ■ liu jį pavadinti apšepusiu barz- 
j Į teismą prieš šaudyklės įren- dočiu, nes dėvėjo ilgą barzdą k 
girną paliudyti atėjo, ne tik ame- plaukus. Labai gaila, kad lie- 
rikiečiai, bet ir lietuviai, kurie tuviai lietuviams nepadeda.
toje apylinkėje net negyvena. Į Į
teismą atėjo ir Dainavos” atsto-i Auk.-isjų sąrašas-
vas komiteto narys adv. Aru-1 Kiprui Eie'iniui ir Steponui 
nas Udrys. Sėdėdamas greta Kairiui paminklui Detroite sta- 
manęs, papasakojo man, kad jam . tyti iki šiol aukavo; Alfonsas

Nakas ir Antanas Sukauskas po 
25 dol., Iranas Bronskis, Ame-

paskambino telefonu ponia J. 
Damušienė ir paprašė, kad teis
me paliudyčiau prieš Šaudyklos rikos Liet. Socialdemokratų 116 
įrengimą. Atrodo, kad ponia J. kp. po 10 dol., Justas Pusdešris,

Liudas Grunovas, Antanas Mar
tišius, Antanas Mikalkėnas, Va
cys Slušnys, Mykolas Kizys, Sta
sys Bartkus, Eduardas Milkaus- 
kas, K. Vilkauskas, ir Kazys Kar-

mos redaktoriai ir pranešėjai: keltas klausimas, kad valdyba
•Vacys; Urbonas, Jonas Kriščiū
nas, Kazys Gogelis, Stasys Gar- 
liąuskas; talkininkauja Rita Gar- 
liauskaitė ir Genovaitė Vilkienė. 
Radijo stoties nuoma 75 dol. Pa
dėkojo visiems klubo nariams už 
finansinę paramą, šiuo metu 
klubas firiansiškai labai gerai 
stovi. Finansų sekret. Antanas 
Janužis pranešė,• kad per perei-

pereitų prie pilnos radijo valan
dos.

Susirinkimas baigėsi geroje 
nuotaikoje prie kavutės, kurią 
paruošė Stasė Urbonienė su tal
kininkėmis.

'Byla dėl šaudyklos 
jūrų šauliams

Turėjau progos išklausyti teis-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PamvĮ, 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas, 
kaina $6.00, minkšti vilkeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų

|osenus 
Knygos

1739 So. Halsted St, Chicago, Hh 60608

? ' PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU IZZLL 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

. Dr. Juozas Dauparas. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lią: lemėa ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.
j - Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai Išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjunų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
- Knygos apie Žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 

abeolrati lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį Išblaškyta lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
"tokri, - srh» ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
liu&al Beturiu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
Autoriaus skiriama Lietuvai šiate žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik 35.00. 
Gaunama Naujienose. <

.//.Į-čekįarba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

mo eigą dtėl šaulių, šaudyklos, riu čia pabrėžti, kad stovyklą aplink stalą kažką vos girdimai 
Pirma negu aprašant teismo ei- Šauliai ir pirko tam, kad galėtų burbtelėjo. Teisjas pakvietė adv. 
gą dėl gavimo leidimo šaudyk- savo sklype įsiruošti šaudyklą Rimą Šakį ir prisaikdino.
lai Pilėnuose prie Mančesterio, ir tą sportą praktikuoti. Tad ko ■ 
norėčiau skaitytojus supažindin-'čia pavydėti. Toje apylinkėje ir* 
ti, kuriam tikslui šauliai švytu- j kitos amerikiečių organizacijos! 
riečiai pirko stovyklavietę, dabar ■ turi šaudyklas, tai kodėl tą šau- 
badinama “Pilėnais”. j dyklą pavydi lietuviai lietuviams

Kaip jau žinome, mes dauge-! įsigyti? šaudyklos įsigijimui 
lį organizacijų atsivežėme iš į labiausiai priešinasi lietuviai, 
Lietuvos ir čia mes jas atkūrė- kuriems joks pavojus negresia, 
me. Taip pat lietuviai Ameriko
je atkūrė ir Lietuvos ‘šaulių Są
jungą Tremtyje. To pasėkoje 
atsirado Detroite švyturio jūrų 
šaulių kuopa ir kitos organiza
cijos taip tai: Dariaus-Girėno 
klubas, Lietuvių Namų Draugi
ja,, Rymo Katalikų Federacija, 
Birutiėtės ir kitos organizaci
jos. Kai kurios iš šių organi
zacijų įsigijo savo turtą, norė
damos savo organizaciją pada
ryti garsesnę, skaitlingesnę ar 
patrauklesnę. Tą patį padarė ir 
šauliai, kurie kai7" kuriose lie
tuvių kolonijose j’au įsigijo sa
vo nej'udomą turtą.

Tai padarė ir Detroito švytu
rio jūrų šauliai. Pasitaupę kele
tą tūkstančių nusipirko Mančes
terio apylinkėje sklypą žemės su 
tikslu ten įsiruošti šaudyklę, šau
dymui iš mažiausio 22 kalibro 
šautuvėlių. Tas visų labai mė
giamas sportas yra praktikuo
jamas visame pasaulyje. . šau
liams tas sportas labiausiai tin
ka, todėl jie jį,ir pasirinko. No-

. Po advokato įžanginio žodžio 
j buvo pakviestas “švyturio” jū-

Damušienė yra įtakingiausias 
asmuo “Dainavos” stovykloje. 
“Dainavos” atstovas adv. A. Ud- 
rys kalbėjo tvirtu ir įtikinančiu 
balsu. Girdi, Dainavoje stovyk- i 
lauja daug mažų vaikų. Stovyk-! vehs po 5 dol., Viktoras Permi- 
lauja ir kitokios organizacijos.nas 3 dol., Jonas Kirtiklis ir Edu- 
šratas gali užgauti vaiką. Gal;ardas Vasiliauskas po 2 doL Vi- 
įtikinimui atsivežė į teismą ir 
savo 4 metukų vaiką. Gerbiama
sis, visi žinome, kad Dainavoje 
stovyklauja jaunimas, bet dar j įduoti Antanui Sukauskui, tel.

nas 3 dol., Jonas Kirtiklis ir Edu-

so iki šiol aukų surinkta 127 dol. 
kas dar galėtų paaukoti tam 
kilniam tikslui, galite savo auką

> uuvu paKviestas švyturio ju- stovyklauja jaunimas, bet darpUUUL1 ou.^usaui, <.ci.

iru šauliu kp. pirm. Alfa Šukys, j teisingiau, kad ir pačioje Daina- 1 561-1769 arba Pranui Bronskiui,

Labai prieš šaudyklos Įsigijimą) 
protestavo “Dainavos” R. K. Fe
deracijos stovyklos administraci
ja, kuri turi nelegalią šaudyklą 
savo stovyklavietėje. j

Prieš du metu buvo apklau-Į 
sinėjami Mančesterio apylinkės 
gyventojai dėl šaulių stovykloje 
legalios šaudyklos. Po to buvo 
užvesta byla Lansing - Michigan 
teisme, norint išgauti leidimą 
šaudyklai. Teismas įvyko š. m. 
vasario 28 d. Manchesterio mies
telio gaisrinės patalpose. Teisme! 
kaip stebėtojas dalyvavau ir aš. 
Teismas buvo numatytas 7 vai., 
bet buvo pradėtas 7.20 vai.
Argumentai už ir prieš šaudyklą
- Keista, kad teisėjas dėvėjo žal
margiais marškiniais, kurs už
simovęs pilkšvu nertiniu neat
rodė kaip teisėjas? bet kaip far- 
merys. Trinktelėjo kūjeliu į sta
lą ir pareiškė, kad teismas pra
dėtas. Jo pagelbininkas perskai
tė iš knygos keletą punktų. Pie- 
kyje po paaukštinimo sėdėjusieji

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

■ ' NAUJIENOS
1733 Šo. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą paalųaime.

t

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. , Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali^ knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

JLTI U J 1 U V

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

tel. 271-5139. Komitetas auko
tojams nuoširdžiai dėkoja.

Atšventė sukaktis

Advokatui statant klausimus, Į voje yra nelegali šaudykla. Ank- 
liečiančius stovyklavietę, smulk- sčiau ir pereitais metais Švytu- 

j (meniškai pagal planus ir stovyk- rio jūrų šauliai buvo pasirenda- 
įIos nutraukomis A. Šukys teisė- vę tą šaudyklą. Toje šaudyklo- 
■ jui aiškino, kad šaudykla bus je šaudžiau ir aš pats, šaudant 
’įrengta už kalno ir šaudant iš mačiau vaikus vaikštinėjant ant 

kalniuko, šaudymo vadovas J. 
Balsys vis paprašydavo vaikų, 
pasišalinti, bet jie ir vėl eidavo jų tarpe atšventė’ jubiliejinius

įrengta už kalno ir šaudant iš
50 jardų iš mažiausio 22 kalibro 
šautuvėlio, jokio pavojaus kai-

,• mynams negali būti Jei ir pa- 
j leistų kas nors per viršų kalną,
1 tai kulkelė, tiksliau pasakius šra
tas, pakilęs virš mylios, netekęs;
energijos, nukris žemėn niekam už daugiau kaip mylios jau pa-

Detroito visuomenininkai Jo
nas Švoba ir Vincas Tamošiūnas 
vasario 26 d. šv. Antano para- 

: pi jos kavinės salėj e savo artimų-

ant kalnelio Į kurią pusę šaudo
ma. Tai kodėl gi pačioje Daina
voje nebijoma tų šratelių, bet

gimtadienius. Linkime jiems su
laukti dar daug sveikų gimtadie
nių ir nenuilsti visuomeniniame 
darbe. A. Sukaųskas

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

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

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

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

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

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

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

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

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

ČIKAGIETES {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba.

M. ZoUonke SATYRINES NOVELES. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

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

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNUOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

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

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

metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir ^usi^ 
rūpinimą.-------------------------------------------------

□r. A. J. Gussen — DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštais viršeliais tik----------------- -------------------- —-

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

$3.00
$2.00

52.00
Galime taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki «rbi money orderį prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

Me Ir kiti Wdini*I yn gaunami
NAUJIENOSE, 1737 Sa. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6OE

•Hllankant darbe valaMo*nla artai uiaakarrf paltu Ir pridedant 
t .. t . fc*k| ar piniginę perlaida.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicago n atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytas 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, socarlistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji Hą knygą įsigyti, prašomi parašyti Čekį - arba Mooey 
Orderį k-

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halated St, Chicago, BL 60608

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.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

M
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

574% ’

UN IVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1923 mrtaia. TEL. 421-3070

Įrfjdgo* pietuose kiemaa automobiliam* pastatyti.

- — NAUJIENOS, CHICAGO «, ill. — Thursday, March 10, 1977
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I A new program designed to call attention to how easy and safe it is to learn to fly modern 
airplanes is being sponsored by Rockwell International and other members of the General 
Aviation Manufacturer’s Association. The purpose is to develop 200,000 new pilots in avia-* 
Hon over the next three years. In addition to learning to fly, a participant in the program, 
retied “Takeoff”, will be awarded one of six new, $50,000 private airplanes like the Rockwell 
Commander 112B, pictured above. (Void where prohibited by law).

Kitose JAV vietose: 
metams _____

pusei metu —__ 114.00

Naujienos eina taadieu. fafri riant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė. 1739 So. Halsted SU Chicago 
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus seirmattienias. nne
9 rak ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai. HOT SPRINGS, ARKANSAS

Reikalingas atsakingumo jausmas
Vakarykščiame įžanginiame paminėjome, kad JAV 

Lietuvių Bendruomenės valdyba išleido anglišką brošiū
rą, kurią valdybos nariai ir įgalioti pareigūnai siuntinė
ja kongreso atstovams, senatoriams, laikraščių redakci
joms ir asmenims, kuriems gali rūpėti Lietuvos ir kitų 
pavergtų Pabaltijo tautų Ilsimas. Keli Bendruomenės 
vadai, nesisakitydami su tikrove, kalba Amerikos lietu
vių daugumos vardu, jų “amabsadoriai”, maitindami 
bankuchenais senatorių sekertores, drįso tvirtinti, kad 
jie kalba Amerikos lietuvių daugumos vardu. Kas tai da
ro — mes žinome, bet ką jie daro, tai gal ir jie patys 

‘ nežino.

Gečo vadovaujamos L. Bendruomenės išleistoje bro
šiūroje “Toward An Understanding of Lithuanian — Je
wish Relations”, įžangą ruošęs vištgalvis, paminėjęs, 
kad Hitleris, Himmleris ir Heydrichas visoje Europoje,

atšvęsti 59 Nepriklausomybės pa 
' skelbimo sukaktį ir paremti lie- 
1 tuvių pastangas atgauti Lietu- 

Vosario 16 Nepriklausomybės 59 m. paminėjimas vai Nepriklausomybę, kuri te- 
n _  ^ ... „ .... .... bėra dabar okupuota.HOT SPRINGS. — Radijo va- f Tas prisiminimas kai kuriems, T 

landėlė “Leiskit į Tėvynę”, va- radijo 1 _ _
dovaujama Salomėjos šmaižie- išspaudė net ašaras, 
nės, 1977 m. vasario 13 d. pro-Į šis radijo pusvalandis Hot 
gramą paskyrė Lietuvos Paskel- Springs lietuviams perduodamas; 
bimo 59 ir Dr. Jono Basanavi
čiaus 50 metų nuo jo mirties su
kakčiai paminėti.

Laike programos buvo girdi
mas Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininko Dr. Kazio Bobelio 
žodis, skirtas Nepriklausomybės 
59 sukakčiai paminėti.

Buvo paminėtas vasario mėn. 
1 d. miręs Lietuvos kariuome
nės savanoris-kūrėjas ir Klaipė
dos Krašto sukilimo dalyvis Juo-_ 
zas Grybauskas. Kritusiems užĮmistro Tom Ellsworth prokla- tarpe matosi: burmistras Tho- 
Lietuvos laisvę pagerbti buvo ~"
perduota vėliavos nuleidimo ce
remonijų dalis prie Karo muzie
jaus — Nežinomo kareivio kapo.

XCXXXUUUUAO XVXXX AUXXCXXXe T • X • T>- 1 IV
i j-*, ii _l • ! Lietuvių Diena skelbiama pir-valandeles klausytojams1 . , t.T , c . ......imą karta Hot Springs istorijoje. 

' šių žinių pranešinėjo ir vietinės 
radijo stotys. Mums skambino 

[telefonu kaimynai ir sveikino:- 
(“Happy Lithuanian Day”. Taip 
malonus jausmas širdyje, kad 
kaimynai amerikiečiai žino, jog 
mes lietuviai esame ir siekiame

’1 laisvės savo tėvų kraštui

’ kiekvieno mėnesio antrą ir ket
virtą sekmadieni nuo 2:30 ligi 
3:00 vai. p. p. iš KBHS stoties 
banga 590 A. M.

1977 m. vasario mėn. 19
įvyko Alto skyriaus, Lietuvių
Bendruomenės, LAS Hot Springs! Minėjimo pradžia paskelbta 

. skyriaus ir Moterų Seklyčios pa- 4 vai. p. p., prie salės iškeltos 
stangomis suruoštas viešas mi- vėliavos. Amerikos ir Lietuvos 
nėjimas YMCA salėje. 1 vėliavos plazdena, o žmonės plau-

Thė Sentinel - Record, vietos į kia ir prisipildo salė. Stebėtina 
dienraštis anglų kalba, pirmame < — minėjimas pradedamas labai 
puslapyje paskelbė miesto bur- j punktualiai. Garbingų svečių

ko, radę kriminalinių elementų, tapusių veikliais žmog
žudžiais. Autorius tvirtina, kad ir lietuvių tautoje tokių

' lėmėja ir Petras šmaižiai, ku
riems gražiai paprašius, tai ir 
buvo paskelbta. Po proklama
cijos lietuviško vertimo perskai
tymo, minėjimo dalyviai dar gar
siau ir dar ilgiau plojo.

Pakviečiama Veronika ’Skle- 
rienė, kuri puošniu tautiniu dra
bužiu pasipuošusi, savo skam
biu balsu perskaitė Nepriklau
somybės Aktų ir jį pasirašiusių 
pavardes. Pristatomas inž. Pra
nas Cinkus, kuris buvo šios die
nos pagrindinis kalbėtojas jas — 
paskaitininkas. Jis savo ilgoje 
paskaitoje vykusiai nušvietė Ne
priklausomybės paskelbimo die
nų, sųlygas, kuriomis kūrėsi val
stybė. Kaip grobuoniški kaimy
nai — komunistai užgrobė mū
sų tėvynę, didvyriškas partiza
nų kovas ir visų lietuvių nepa
laužiamų norų vėl atgauti Ne
priklausomybę ir tvirtai tikė
ti, kad ateis diena ir bus Lietu
va laisva ir Neprklausoma.

Susirinkusieji inž. Pranui Cin
kui garsiai ir nuoširdžiai paplo
jo, o B-nės pirmininkas Stepa- 
nas Ingaunis dar atskirai padė
kojo ir pakvietė išklausyti me
ninės programos.

Meninė programa
Scenoje pasirodė visų mėgia

mas solistas Gintaras Aukštuo- 
Us, o prie piano A. Dietrich, šv. 
Jono parapijos vargonininkė

Solistas padainavo šias dai
nas : 1. Šimkaus — Nepaketinau, 
2. Liaudies dainą — Graži tėvy
nė mano, 3. Šimkaus — Kur ba
kūžė samanota, 4. Iš Budriūnc 
kantatos — Tėvynės namai.

Dainininkas labai malonia: 
nuteikė klausytojus ir po kiek
vienos dainos salė skambėjo ap
lodismentais. Išėjus nuo sce
nos publika vis nerimo ir neri
mo, kol išprašė dar padainuoti 
“Tamsiojoj naktelėj”.

Moterų oktetas padainavo šias 
dainas: 1. Už tėvynės klonius, 
2. Leiskit į tėvynę, 3. Pražydo 
jazminai po langu, 4. Norėčiau 
aš keliauti toli, toli, 5. Daug, daug 
dainelių, mieloji .sese.

Oktetą sudaro šios ponios : Da
nutė Garbonkienė, Zina Grigai
tienė, Liucija Gudelienė, Irena 
Sirutienė, Veronika Sklerienė, 
Ksavera Stasiūnaitienė, Loreta 
Tamošaitienė ir Emma Užemie- 
nė.

Šis oktetas yra labai nesenai 
susiorganizavęs, bet publika 
įvertindama jų pastangas nesi
gailėjo garsiai paploti ir pasi
džiaugti jų sudainuotomis pa
triotinėmis dainomis.

šių metų Nepriklausomybės 
Šventės, minėjimo metu, lietuviai 
laisvinimo reikalams sudėjo $1,- 
143, iš kurių teko: Altui $472, 
B-nei $359.50 Vilkui $311.50.

Sveikatos sekretorius Joseph Caifa- 
no Jr. pasiūlė priimti įstatymą, kuris 
kontroliuotu ligoniniu sąskaitas^ už 
teikiamus patarnavimus. Jis žino, 
kad kai kurios ligoninės labai pakė
lė kainas. Kai įstatymas tvarkys si 
reikalą, tai gydymas neturėtu būti 
*oks brangus. Sekretorius CaHa^o la
bai gerai žino šią ligoniniu silpnybę.

Pažymėtini stambiausieji au
kotojai: Marija ir Jonas šlegai- 
Siai $125, Janina ir Antanas Ber- 
tuliai $60, T. Dambrauskas $50, 
kun. Jonas Burkus Š35, daugelis 
aukojo-po 25, po 20, po 10 ir 1.1.

Užbaigiamųjį . žodelį tarė Al
tos H. S. skyriaus pirmininkas 
Tostas Plepys. Po to sugieda- 
mas vienas posmelis giesmės . 
’‘Marija Marija”. Tuomi. minė
jimas ir baigiamas.

Liucija Gudelienė pakvietė su
sirinkusius pasivaišinti kavute - 
ir ponių iškeptais saldumynais. ?

’
• ® 
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The Sentinel Record linkėjimai
- - ■ - ri’ , ... '

Hot Springs dienraštis -The 
Sentinel Record” savo šeštadie
ninėje laidoje pirmojo puslapio 
pirmoje skiltyje antrašte “Li
thuanian Day in the spa (spa 

’ ’adinama vieta su mineraliniais 
šaltiniais) ^trumpai" suminėjo 
kaip 1251 metais Lietuva buvo 
deklaruota karalyste, ■ kaip Lie
tuvos Taryba 1918 m. vasario 16 t 
d. vienbalsiai paskelbė atstato- £ 
mą nepriklausomų Lietuvos vai- į 
stybę ir greitu . laiku visų lais
vų valstybių buvo pripažinta ir j 
1921 m. rugsėjo 1 d. priimta į | 
Tautų Lygą, ir baigiant paskati
no visus Hot Springs gyvento
jus pripažinti ir vertinti lietu
vių bendruomenės viltis ir sva- '? 
jones, kad vienų dienų greitu 
laiku jų gimtoji tėvynė atgau
tų nuo priespaudos laisvę, ku
rių mes Amerikoje taip brangi
name.

maci j a, kad vasario 19 diena skel mas Ellsworth, Dr. Smith su po- 
biama — “Lithuanian Day” — nia, Chamber of Commerce at- 
Lietuviu Diena. Jis ragino vie- stovai, savanoriai-kūrėjai Povi- 
tos gyventojus padėti lietuviams ■ las Petrulionis, Jonas Bagdana- 
_ _ _ _ ' _ j vičius (miręs), Tumaitis, Sibiro

tremtinė Stefanija Rūkienė, 
Onutė X., inž. Pranas Cinkus su 
šeima, atvykęs iš Tennessee 
State ir kiti. Pilna salė žmonių.. 

, Lietuvių B-nės pirmininkas 
Steponas Ingaunis atidaro mi
nėjimų. Įnešamos Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos. Vėliavas ne
šė Antanas Zubavičius su tau-

redaguoja Bronius Nainys, o administruoja Stasys Džiu-
žmogžudžių atsirado, Iki šio meto tiktai sovietų propa-lgas, paskelbta šitokia pilna JAV Lietuvių Bendruomenės
gandos agentūros panašius dalykus skelbė, bet dabar jau 
patys lietuviai L. Bendruomenės išleistoje brošiūroje tai 
tvirtina. Jau vakar cituotoje įžangoje Bendruomenės val
dyba tvirtina: “Lietuviai nesiekia išimties iš tokio biau- 
raus sociologinio (žydų žudymo. N. R-) fenomeno. Taip, 
kelios dvidešimkės lietuvių kulkosvaidžiais žydus naikino 
Lietuvoje ir Gudijoje.”

Jeigu tokį tvirtinimą būtų padaręs vienas žmogus ir 
pasirašęs savo vardą ir pavardę, tai čia būtų pats svar
biausias lietuvių tautai mestas kaltinimas. Bet šis kalti
nimas galėjo būti padarytas tiktai to žmogaus, kuris ma
tė lietuvių grupes, kulkosvaidžiais žydus žudžiusias Lie
tuvoje ir Gudijoje. Turint galvoje, kad žydų žudymai bu
vo daromi nuošaliau nuo gyvenamų vietų, dažnai apsta
tytų specialiomis sargybomis, tai pašalinis žmogus var
gu galėjo savo akimis žudynes matyti Jas galėjo matyti 

. tiktai tas, kuris pats kulkosvaidžiais tas žudynes vykdė 
arba žudynių vietą saugojo. Jeigu jis tiktai girdėjo, ką 
kiti pasakojo apie žydų žudynes, jeigu jis pats savo aki
mis nematė, tai jis jokiam rimtam teismui negali būti liu
dininkas. Jis gali būti tiktai ėjusių šnekų perdavėjas, bet 
ne liudininkas.

valdyba:
“Algimantas S. Gečys — pirmininkas,
Feliksas Andriūnas—vicepirmininkas finansų rei

kalams,
Dr. Algirdas Budreckis—vicepirmininkas su lietuvis-j rū^ais pasipuošusia pa-

Reikalas komplikuojasi, kai tokį tvirtinimą pasirašo 
nė vienas asmuo, bet visos organizacijos valdyba. Tai rei
škia, kad žydų žudymo faktą tvirtina ne vienas savo aki
mis matęs liudininkas, bet visi organizacijos nariai Be 
to, toks svarbus visų valdybos narių liudijimas turėjo 
būti svarstytas švietimo, teisių ir visuomeninių reikalų 
komisijose. Be šių komisijų tyrinėjimo ir kiekvieno žo
džio apsvarstymo bei rekomendacijos, valdyba tokio do
kumento svarstyti negalėjo. Be to, valdyba turėjo skirti 
pinigus tokiai brošiūrai paruošti, atspausdinti ir platin
ti. Šitas klausimas yra svarbus ne tik JAV Lietuvių Ben
druomenės, dabar vadovaujamos Algimanto Gečio, bet 
jis yra svarbus kiekvienam lietuviui, senam ir naujai 
Amerikoje atsiradusiam. Šis klausimas lietuvius perse
kios, kol atsakingas teismas jo neišspręs. Vokiečiai dau
giau teisėtumui nusikalto, bet jie visą reikalą perdavė tei
smams, kurie klausimą išsprendė ir bausmes nusikaltė
liam paskyrė. Teisinė lietuvių būklė yra sunkesnė, todėl 
mums reikia nustatyti atsakomybę, kad nebūtų kaltina
ma visa organizacija ar visi lietuviai.

Minėtą brošiūrą išleido JAV LB valdyba. Visa vai-' 
dyba pasirašė ir tos brošiūros įžanga, kurioje paskelbti 
mu cituoti kaltinimai lietuviams- Visiems lietuviams rei
kia žinoti, kas sudaro Algimanto Gecio vadovaujamos 
Bendruomenės, valdybą. Prieš paskutiniame Pasaulio Lie
tuvio numeryje, oficialiame Bendruomenės organe, kur;

lydą — Danutė Garbonkienė ir 
Emma Užėmienė, ir Kostas Ple
pys su palydovėmis Eleonora 
Rasteniene ir Salomėja šmaižie- 
ne. Sugiedami Amerikos ir Lie
tuvos himnai.

Invokacijų sukalba kun. Jonas 
Burkus, prašydamas Dievo, kad 
Lietuvai gražintų laisvę. Tylos 
minute pagerbiami visi žuvę už 
Lietuvos laisvę. T. Dambraus
kas pristato amerikiečius sve
čius : burmistrų Thom Ellsworth, 
Dr. Smith ir jo žmona ir taria 
žodį anglų kalba. Pakviečiamas 
kalbėti burmistras Tom Ells
worth,, kuris labai gražiai atsi
liepia apie tvarkingai gyvenan
čius jo miesto lietuvius. Prime
na, kad čia gyvenantieji turi vi
sas laisves, o mūsų broliai ir se
serys, gyvenantys okup. tėvynėj 
neša priespaudą ir tų laisvių ne
turi. Jis pats perskaito prokla
maciją, kuria jis paskelbė vasa
rio mėn. 19 dieną, ’’Lietuvių Die
na”. Susirinkusieji nesigaili gar
siai ir ilgai paploti.

Pristatomas Dr. Smith, kuris 
savo kalboje prisimena, kad pra
eitais metais lankėsi Lietuvių 
tautinių šokių grupė “žilvytis” 
Fun festivalyje, taip kad vieti
niai lietuviai, gausiai dalyvau
dami, padėjo atšvęsti Amerikos 
200 metų sukaktį. Padėkojo lie
tuviams. Norėtų tos paramos 
ir šiais metais.

Irena Sirutienė perskaitė kon- 
gresmano John P. Hammer- 

kschmith sveikinimo telegramų 
angliškai. B-nės pirmininkas S. 
Ingaunis pranešė, kad gautas 
raštu sveikinimas 'iš Ike Eisen
hower. Po to, B-nės pirminin
kas perskaitė burmistro prokla
macijų lietuviškai, čia reikia pa
stebėti, kad prašyti miesto bur
mistrų, kad paskelbtų lietuvių 

Būtinai reikia nustatyti atsakingumą visoje šioje! °
nelemtoje istorijoje. ’goję lankėsi Radijo valandėlės
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kai nekalbančiais tautiečiais,
Rimas Česonis — pirmasis vicepirmininaks,
Jonas činga — vicepirmininkas JAV Vakarų valstF 

joms,
Antanas Gailiušis — sekretorius ir reikalų vedėjas,
Modestas Jakaitis — vicepirmininkas JAV Vidurio 

valstijose,
Bronius Juodelis — švietimo tarybos pirmininkas,
Danutė Muraškaitė — valdybos narys socialiniams 

reikaalms,
Dr. Antanas Novasitis—vicepirmininkas juridiniams 

. reikalams,
Balys Raugas — vykd. vicepirmininkas organizaci
niams reikalams,
Daiva Vaitkevičiūtė — vicepirmininkė jaunimo rei

kalams,
Bronius Vaškaitis — protokolų sekretorius ir narys 

informacijai,
Aušra Zerr (Mačiulaitytė) — visuomeninių reikalų 

tarybos pirmininkė. (PL. 1977 m. sausio Nr. 731 
psl.) ?

Visi šie JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdy
bos nariai, išleidę minėtą brošiūrą ir pasirašę įžangą, 
matė, kaip lietuvių grupės kulkosvaidžiais žudė Lietuvoj 
ir Gudijoj. Jų tvirtinimais ilgus metus naudosis okupan
tas lietuviams Šmeižti, lietuvių vienybei ardyti ir kelti be
reikalingas aistras tarp lietuvių ir žydų. Kaip šie JAV 
LB valdybos nariai galėjo Lietuvoj ir Gudijoj daromas 
žydų žudynes matyti, jeigu kai kurie valdybos nariai nei 
Lietuvoj, nei Gudijoje žudynių metu nebuvo? Kaip vie
na valdybos narė gali liudyti apie lietuvių vestas žudy
nes, jeigu ji pati tiktai Voiketijoje buvo gimusi? Kaip 
Dr. Budreckis galėjo matyti minėtas žudynes, jeigu jis 
tik penkis metus tada ėjo? Jeigu jie žudynių nematė, tai 
kodėl jie neprotestuoja, kai piktam tvirtinimui naudoja
mas jų vardas?

Petras šmaižys

V. iVABlENiS 4iuru Ulmt



btt. R. G. oALTTKAS 
IKLjEkUKA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulatki Rd. (Crawford

Medial Bvildinf). Tai. LU 5-6446 
priima ligosiuę pagai awPiaruiM 

ei oeaisUiepia. skambinti 374-8/'O4

DR. C. K. BOBBIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA ' 
Telef. 695-0533 

Valley Medical Center 
8.'0 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUl V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S.Manheim RxL,Westchester, Iii 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
Tai.: 562-2727 arba 562-2728

ii

REZ-: GJ 8-0873
DR. W.E1S1N -EISIN AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHU3GIJA
6132 So. Kedzia Ava. WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti MI 3-OCOl.

Telef. BE 3-5893

DR. A. B. GnEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SP5CIALY8Ė AKIŲ LIGOS

3907 We»t 103rd Street 
V^-e»4os pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
489-444) 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
<002 N. WESTERN AVE. 
$214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakoma, 12 vai.

DR. FftANK H.ECKAS
GPTOMETRISTAS

KAUJA LIETUVIŠKAI 
16U W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tifcrina akis. Pritaiko akinius ir 

contact Lenses"
’cU pagal susitarimą. Uždaryta tree

CR. UOHAS SEIBOTIS 
inkstų, pūsles ir 

prostatos chirurgija 
2456 WEST 63rd STREET

VnL. nuo 1—4 po pietų
Ketvirtai nuo 5-—7 vai. vak 

Ofiso 776-2380
• Naujas rex. telef.: 448-5545

ant

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBEL1AMS PASTATYTI

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoyehill 6-2345-S

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

S. L A. 134-TOS MOTERŲ kuopos 
susirinkimas įvyks šeštadienį, kovo

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• Seniausias raštuose žinomas Louis mieste, švenčiant Louisia 

vaisius yra obuolys. Rašoma,kad'uos nupirkimo šventę. Jaunas 
rojuje Ieva suviliojo obuoliu ledų pardavėjas norėjo nupirk- 
Adomą. Galbūt dėl to obuolys Ii savo sužadėtinei gėlių bukie- 
atsirado visoje eilėje legendų ir tą, bet visos gėlės buvo išpirk-
{įasakojimų apie realius daly- tos. Tada jaunikaitis sugalvojo 
kus. Nevvtonas, pamatęs krin
tantį obuolį nuo obels, dasipro- 
tėjo apie žemės kauką. Be obuo 
lio Vilius Tell nebūtų įoks did
vyris. Ankstybojoje Amerikoje
maldininkas Johnny Appleseed (kystalį turintis ledų pardavėjas 
pagarsėjo ne savo maldomis bei ir kartu vąflių kepėjas, emig- 
apaštalavinių, bet obuolių sėklų | rantas iš Sirijos vardu Hamvi.
. .. . . , . ’■ žino-

vardu, 
suko į vazos formos tūtelę ir, 
jai atvėsus, dėjo ledus su įspū
dinga gėlių bukelo fonuos vir
šūne.

genialią išeitį. Jis nupirko švie
žiai keptą vaflį, suvynioja jį į i 
vazonėlio bei vazos formą ir į 
ją pridėjo šaldyto kremo-ledų. 
Visa tai mulė gretimai savo pre

platinimu ir obelų auginimo Jis karštus savo vaflius, 
propagavimu naujose teritori- mus persišku “zalabia” 
jose. Jo dėka kai kur žemės plo
tuose atsirado net trys ketvirta
daliai sodų. Seniau sakydavo, 
kad obuolys yra vaistas nuo gelt 
ligės, karpų ir reikalingas jau
nystės veide bei kūne išlaiky
mui. Lai jūsų saliono stalą puo
šia kiekvieną savaitę vis nauji 
obuoliai.

• Senovės Ronios imperijoje 
buvo įstatymais uždrausta val
gyti gaidžio mėsą. Didikų puo
tose buvo patiekiama tik vištie
na; Gal būt dėlto gaidys liko vy 
riško šovinizmo simboliu. Ame 
rikieėiai yra žinomi specialis-

• Ar girdėjote apie beždžio
nių duoną? Daugelis daleidžia, 
kad mėgiamiausias beždžionių 
maistas yra bananai. Bet jos 
mėgsta savo duoną. Ją išaugi
na Afrikoje duonmedis arba 
baobabas. Jo vaisiai yra pana
šūs į duonos kepalą arba arbū-

• Gavėnios metu yra gera pro 
ga sumažinti savo svorį pasniko

tai, kaip apeit įstatymus r rasti valgiais bei sumažinti aukšto ko 
būdą, kad liberalai ir įstatymų' 
bei tvarkos konservą t yvūs ger
bėjai galėtų valgyti vištieną ir 
ga;dieną, nepažeidžiant senųjų 
įstatymų bei papročių. Gudrus 
chirurgas panaudojo savo peilį 
ir iš gaidžio padarė nauj.ą sut
vėrimą — capon, artimą mūsiš 
kiam vištgaidžiųi, kinis taip pat 
tinka tik mėsai.

• Ledų kaušeliai — iee cream 
cones atsirado tik 1904 m

loringumo maisto porcijas. Jau 
čiant alkį, patartina prie-kiek
vieno valgio .suvalgyti riekę bal 
tos duonos. Riekutė duonos ar 
ar jos tostas turi tik 65 kolori- 
jas.

• Sukietėjusias kvietines ban 
deles, riestainius ir piragaičius 
galima atšviežinti. Reikia Į kep
tuvę įpilti 2 šaukštus vandens, 
padėti ant dugno specialų me-

St. j tąlinį sielą, ant jo uždėti atšvie-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAISKINIMA
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

žintinus tešlainius. Kaitinti 
žemos ugnies 10 minučių.

Vieniškas šnicelis

"Ilsisi ir tyli visa žeme, džiaugiasi ir linksmai Šūkauja",
Iza. 14^.

Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdį palinksminanti jojo pažadą, 
kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Žr. Jza. 32:1; PąL 1£’7). Iš tikrųjų, šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo* 
rėzųs pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
g '/ovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

Visi žino, kad mirtis yra žiaun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yre mi
rusia ji? | tą klausimą atsako knygutė ''Viltis pa mirtie^4, kurią gausite 
išmokamai. Rašykite:

F. ZAVISL 3/15 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI

Dėti j keptuvę su karštais tau
kais ir kepinti iki lengvo rudu
mo. Įdėti j keptuvę sviestą, ap
versti mėsą ir kaitinti iki paru
duos. Kad veršiena nesirailytų, 
rėkia ją subadyti. Valgyti su 
grietine bei citrinos sunka su
lig skonio.

Daugelis vietoj grietinės nau
doja lengvai keptą kiaučinį.

M. Miškinytė ’

Vienišką šnecelį išgalvojo ne 
garsus Vienos miesto virėjai, 
bet vienuolyno viršininkė Hil- 
degarda iš Rnpertsburgo, Vokie 
tijoj. Ji kepė ne vien iš veršie
nos, bet ir iš kiaulienos bei stir-j 
nienos ar briedienos. Seselė Hil 
degarda nusimanė ir apie gėri-Į 
mus. Ji įsitikino ir kitus įtiki
no, kad be apynių negalima pa 
daryti gero alaus.

Kaip ir kitiems patiekalams, 
iveniškam šniceliui yra keletas 
receptų, kuriiį vienas yra toks:

Reikia — 10 gabalų plonai 
piaustytos veršienos, 4 kiauši-' 
nių, 2 puodukus duonos trupi
nėlių, druskos ir pipirų pagal 
skonį, pusės nūoduko taukų, 4 
arbatinius šaukštelius sviestoj 
citrinos ir rūgščios grietinės. i

Išmušta mfca vil.kfi i’narnn susinnKimas įvyss sesraaienj. kovo - įsmilsią mėsą yilo\U į paruo ^.2 d., Chięago Savings ir Loan patai- 4

• Sakoma, kad genys margas, 
o pasaulis dar margesnis. Ne
daug kas žino, kad genių yra 
daug rūšių, q geltonasis genys 
maistą sau randa tik žemės pa
viršiuje.

SUSIRINKIMU

IEVAS IR SONUS

štus duonos trupinėlius, pavil- pose. 6245 S. Western Ąve.. 2:00 vaL ' 

vauti, nes bus pranešimai apie kuo- 

jvyks balandžio 24 d. Chicago Savings 
salėje. Valdyba.

gyti Į plaktus kiaušinius ir vėl i
dėt į duonos trupnėlius, apibar-1 pos žaidimų ir Bunco pobūvi, kuris 
styti druskos ir pipirų mišiniu. EUDEIKIS

a*gJSia

įnirus, liūdinčius vyrą Stasį, sūnūs — Algį ir Vincą ir mar-

Marija ir Bronius Paliuliai,

Birutė ir James Taylor.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

i

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

S&ndrs praktika, spec. MOTERŲ iigoi 
Ofiws; 2652 WEST 59th STREET

TeL: PR 8-J223
OFISO VAL.; pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
aiais 24 vaL po pietų ir kitu laikr 

pagal susitarimą. *

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDA8-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. 3ied. Ban 
dažai. 5p«ciali pagalba koįonu 

i. (Arch Supports) ir L t.
VaL; —4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
ŽS50 West 63rd St., Chicago. Iii. 6062Y

Telef.i PRospect 6-5084

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

NARIAI:

Ciucagos
Lietuvių
\aidotu v ių
ĮHręjktoriy
As5sociacijuj

ANTANAS M. PHILLIPS 
lUJL-Yi LU LAUKIA AB LABAIS A Li bK AS

3307 bo. LI'iUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

GEORGE F. 1WDMINAS
3319 So. L11UAMCA A VE. TeL: YArds 7<-l 138-1139

BUTKUS - VASAITIS
144C So. oUUi Ave^ Cicero, HL Phune: ULympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CAL1F0RMA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

The all-American^ frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 500 per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it aH in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies thix 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER
(Makes 4 to 5 servings)

1(10% ox.) can condensed 
chicken broth

1 small bay leaf, crumbled 
I/į teaspoon basil, crumbled 
l/Ą teaspoon salt 
I/į teaspoon pepper

1 >4 tablespoons cornstarch
Thin spaghetti x

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GEulNYČIA 

Z44J WESI C J rd JiKCfcl
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene uriship Krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

iei.

į rtKfvKAUOl TMA(

MOVI N G
— Pilna «pdraua» 

KAINA 
R. i E R £ N A J 

Tek WA 5-8063

Apdraustas parkrausryma* 
u tvairiv ■rsrumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1862 arba 376-5996

; SOPHIE BARČUS i
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Visos programos ii WOPA, 

1490 HI. A. M.

Liatuviv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — šeštadienį 
ir seiunadicni nuo .8:30 iki 9:30 

j vai. ryto.
TfUfc HEmlock 4-24)3 

7)59 So. )dAPLEWęop AVĘ- 

CHICAGO, ILL. 606J9

ANNA DRIGOT
SIMKAITYTb.

Gyy. Brighton Pafko apylinkėje.
Mirė 1977 m. kovo 8 d., 9:15 vaL ryto, sulaukusi 87 metu amž. 

Gimusi Lietuvoje, Daukšų km., Žagarės valse.
Amerikoje išgyveno 67 metus.
Velionė buvo žmona mirusio Stanley ir motina mirusio Alberto.

Paliko nuliūdę: sūnus Stanley, jo žmona Genevieve, anūkės—Garon 
Stone, su vyru Richard, ir Diane, proanūkas Richard Allen, marti 
Jean Drigot, jos sūnus Daniel ir duktė Laura bei kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.'

Ketvirtadienį 3 vai, popięt kūnas bus pašarvotas Eudeikio kop
lyčioje, 4339 S. California Ave.

Penktadienį, kovo 11 dieną, 10:00 yaį ryto bus lydima iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. ANNOS DRIGOTIENĖS giminės, draugai L? pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami daivvauti laidotuvėse ;r suteikti lai paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdo lieka:. ,

Sūnus, marčios- riminės
Laidotuvių direktoriai Davydas Gaidas ir Geraldas Damid. Tel. 

253-0440.

čią Lyn nuoširdžiai užjaučiame ir kariu jungiamės prie gi
laus liūdesio. 4805-07 So. HERMITAGE AVENUE

let: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-044Q

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

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

; ergy-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.

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 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
•76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
ut additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4,000 ... projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex-

suiation within walls and ceil 
ing as well as in earthen berms: 
around the foundation, orien- | 
tation to seasonal sun atti
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 most 
fireplaces, according to the de
signers of wCentenergy ”76.”

The fireplaces were supplied'^ 
by Home Crafts, Inc^ Floral' 
Park, New York. Heatilator 
Fireplace, A DMeitm of Yega 
Industries, Inc^ located in Mt. 
Pleasard, Iowa, mnnujactures 
a complete line of 'buill-in, 
freestanding and wall- 
mounted fireplaces • • . gas^

1^4 eup< canned pitted
California ripe olives

1 (14b.) package • 
frankfurters

% cup diced green onions
2 tablespoons cooking oil
1 (l-Ib.) can tomato wedges
Cut olives in wedges, cut franks in 1-inch diagonal slices. 

Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, lower heat and simmer, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens

STEPONAS C. LACK HI SŪNŪS
- (LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET IR-public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667S
1102b SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, I1L $74*4414

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1S11
Ji.mil ■■ - II"—. a—t*’“''''■’’'T*
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REAL ESTATE

*

H

WK1I

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

užmušti ir šimtai sužeistų. Ka
rachi mieste keletas namti ir 
žmones vežiojar.tieji autobusai 
buvo padegti. Dėl muštynių pra-

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesų 
Ir veda j Šviesą.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, UI. 60608

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS ____________

BRIGHTON. PARKE parduodamas 
14 m. mūr. bungalow su 3 mieg. ir 
pilnu rūsiu. $38,000.

DU 2 AUKŠTU NAMAI sp 5 butais 
prie 46 ir Troy. $48.000.

Skambinti VITUI.
BUD’S RE. TEL. 847-5100.

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telefj REpublIc 7-1941

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

SAVININKAS PARDUODA 2 aukš
tu medinį namą su 6 ir 8 kambariu 
butais ir 4 masinu mūro garažu ant 2 
sklypu prie Canalport ir Ruble St. už 
$7,500. Viskas išnuomota: Tel. 247- 
8845. '

p| Siunčia_________doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

f—] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted SU Chicago, m. 50608

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS 1

• Siuntiniai į Lietuvą 
į ir kitus kraštus 
| P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
I Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

DR. KAZYS BOBELIS
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Pirmininkas

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

DĖMESIO
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69rh St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted -et, Chicago, III. 60608. — TeL 2544320

Pakistano rinkimai 
ir riaušės

ISLAMABADAS. — Pirma
dienio balsavimuose i Pakistano 
eilėje miestų įvyko muštynės
priešingų savo programose parti-į liepsna buvo naudojami priešo 
jų tarpe. Mažiausiai 7 žmonės kavalerijai baidyti.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

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

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

Filmas apie 
Marquette Parką

HfeLP WANTED — FEMALE 
Darbi ninkly reiki.

hieagos ir apylinkių lietu-1 Adelė Duoblienė kalbėjo 
viai bej daugybė kitų cikagie- apie sveiko maisto paruošimą 
cių su įdomumu kovo I d. Alvudo susirinkime praeitą sek 
stebėjo WTTW televizijos s!o madienį Lit tuvio sodyboje. Jos 
ties duodamą valandą laiko pai uosti maisto gamybos recep- 
trukusį filmą apie Marguetle tai spausdinami Naujienų antra 
Parką, kur tarp kitu tautybių .dienių laidose. A. Duoblienė yra 
žmonių buvo gausiau parody- baigusi agronomijos mokslus, 
ti ir lietuviai. — Poetas kun. Leonardas An- 

driekus perrinktas Lietuvių Ra- 
pirmininku, 

'Paulius Jurkus—vicepirm., Leo 
•nardas Žitkevičius — sekr., Jur- 
!gis Jankus ižd^ Antanas Vai- 
Ičiulaitis ir Algirdas Lansbergis 
•— valdybos nariais ir ryšinin- 
' kais,SteponasZobarskas,kun. Sta

• sys Yla ii- Ona Mikailaitė—prie
žiūrai. Valdyba įsijungė į infor- 
Smacinį darbą, rašydama laiškus 
vadovaujantiems valstybinin
kams in intelektualams ir tais 
laiškais informuodama apie lie- 

j tuvių tautos ir jos rašytojų ver- 
Įgišką padėtį. LBD ruošiasi išlei
sti specialų leidinį, kuriame at
sispindėtu 30 m. veikla.

— Vytas Jakštys baigė Nekil
nojamo turto pirkimo-pardavi
mo kursą YMCA kolegijoje ir 
išlaikęs nustatytus egzaminus 
patarnauja perkant bei parduo- 
dant namus ir kitoki nekilnoja- ; 
mą turtą dirbdamas Bud’s Real <

4369 Archer 
apylin-

K oi k šda m i pasi ge rė j imą :
televizijos stotimi, pa sytojų Draugijos 

ridžiusia tokį susidomėjimą 
didžiausia lietuvių kolonija: 
laisvame pasaulyje, įvertinda • 
mi privačią T. ir dr. J. Bogutųi 
iniciatyvą filmą paruošti iri 
įvesti į WTTW televizijos pro 
gramą, turime apgailestauti 
kad nacių vadovo lūpomis bu 
vo perteiktas klaidinantis pa
reiškimas, esą jie įsikūrę Mar- 
guette parke todėl, kad čia 
jiems palankiausia dirva, duo: 
dant suprasti lyg gausiausiai 
lietuvių apgyventos kolonijos 
žmonės simpatizuoja naciams.

New York© menininkas ir skulptorius Stephen Le?gh 
mėgsta gaminti pelėdas ir kitokius meno dalykus. Iš 
kiaušiniu lukštu jis padarė eilę sulupusių pelėdų, atnešu
siu jam kelis tūkstančius doleriu už šį meno paveikslą.

COOK
Prefer female experienced in quanti
ty cooking for Northside children’s 
residence. Routing shuts including 
some Saturday and Sunday work.
Some English speaking and writing 
necessary. Call 561-5511 weekdays 9 
AM. to 5 P.ML

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Kas liečia lietuvius, tai ne
tiesa. Hitleris atplėšė Klaipė
dos kraštą. Daug lietuvių žu-l 
vo nacių koncentracijos lage
riuose, daug buvo mobilizuo-l 
ta priverstiniems darbams, na 
ciai užgniaužė kovotojų pas-j 
tatytą vyriausybę 19-11 m. ir: Estate įstaigoje, 
lietuviai nenori turėti niekok Ave., Brighton Parko 
bendro su prievarta nešančio
mis ideologijomis, ar tai būtų 
nacių, ar komunistų.

‘Pirmieji Kariški Žingsniai’ au
torius,netiksliai mini mano įstei 
gtą ‘‘Tėvynės Gynėją”: man 
spaudos darbe esą talkininka
vęs vyr. pusk. Benjaminas Rum. džios ir padarytų nuostolių Liau-
ša — bet tokio asmens aš visai!dies partija‘ir Tautinė sąjunga 
neatsimenu, nes uoliausiai talki kaltina viena kitą.
ninkavo, (nemiegodamas naktų 
kai spausdinome “T.G-ją”), po 
savo kareiviškų pareigų, jaunu
tis Vaičikauskas, o labai geras 
piešėjas buvo Lotožas.”

— Dail. Magdalenos Birutės 
Stankūnienės darbų paroda bus 
kovo 18—27 d. Jaunimo centro 
galerijoje. Atidaroma penkta
dieni, kovo 18 d. 7 vai. vak.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasula;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.

• Imperatorius Teodozijus II 
(400 — 450) valdė Romos im
perijos rytines provincijas 42 
metus. Kartą jis pasirašė savo 
mirties dekretą, duotą pasirašy
ti jo sesers tikslu atpratinti pa- 
sirašinėjimą raštų neskaičius.

PtJIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. ŽIŪRĖKITE! 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa-, 
j amų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis, 
ir veikiantis biznis Arti C_ 
Campbell Virš $500 pajamų mėne
siui

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Neskaitant nacių, filme bu
vo ir kitų su lietuvių teisėmis 
ir charakteriu nesiderinančių 
elementų. Mums visada būtų 

• mielesnis filmas tiksliai ir gry 
nai lietuvius reprezentuojąs, 
bet ar tokį būtų galima praves 
ti amerikiečių televizijoje, čia 
kitas klausimas.

— Algirdo Tamošiūno laiškas 
Vasario 16 proga tilpo Chicago 
Tribune dienraštyje. Rašoma 
apie nuotaikas išeivijoje ir pa
vergtame krašte, taip pat apie 
viltis Belgrado konferencijoje. 
Privatūs laiškai amerikiečiu 
spaudoje yra labai naudingi 
Lietuvai ir pavergtiems lietu
viams. Jų autoriai nusipelno pa 
garbes ir padėkos.

— .Arėjas Vitkauskas, World- 
Wide Spaudos biuro direkto
rius, 309 Varick St., Jersey City, 
N.J., 07302, atsiuntė tokį parei
škimą: — Viktoras Vyfenietis,

• Pirmieji paraku šaunamie
ji ginklai buvo patrankos. Pir
masis rankinis ginklas atsirado 
14-ine šimtmetyje. Tai buvo mi 
matūrinis patrankos vamzdis, 
įmontuotas j medinę rankeną. 
Tas šautuvas neturėjo jokios 
kulkos, tik jo balsas, parako dū
mai ir iš vamzdžio pasirodanti

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa-1 66 IR MOZART — 3 mieg. mūrinis 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells Į bungalow- $22.500- 
peržiūrėta, “Sūduvoj” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina ?3.. Su legališko
mis formomis — 23.50.

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

★ 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 . . .

Jeigu jdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

TeL 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

HAUJIE^OMS šiemet nėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant piraoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos plrmfl- 
aus ir atliekant būtinas pareigas imžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus,

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir ncsidėdaiaos J sandėriui su okupantais ar jų įgalio
tiniais

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas 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 išeiyijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų reneswfi®.
KMNUGJA: Chlcigo|t Ir Kintdoft metirm — $30.00, pusei — ĮH.00, 

trims m«n. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mirų — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savalty nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

MARIA NOREIKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis oaslrlnklmas geros rūšies įvairiu preldu.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIU.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

• • V ’

404 dideli puslapiai, daug nuotrauką
Kieti viršeliai S4.00, minkšti — §3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremHes vietas. Knygą pasiusime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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.

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

72 IR SAWYER — 6 kamb.. gali
mas praplėsti mūrinis. Dideli miega
mieji įrengtas rūsys, garažas. $37,000.

60 IR NARRAGANSET — 6 kamb. 
Ranch stiliaus namas su garažu. 
$39.500. r
69 IR LAWNDALE—3 mieg. mūrinė Į 

rezidencija, rūsys, garažas. $42,700.
67 IR HOMAN — aukšto mū-

I 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.

Į 72 IR FRANCISCO — 4 butų mū- : 
ras, nailja šilima , gazu. $54,900.

57 IR SACRAMENTO — 8 butu 
mūras geram stovyje. $75.000,

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

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

BUDRAITIS REALTY [
, įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd Št., Chicago

Tel. 767-0600.

DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū- 
2x5 * ras Marquette Parko patogiausioj 

^-čios ir 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*6 vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedų. Sausų pušų beis- 
mantas. įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

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

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

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

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

• Naujas gazo šildymas ir nauja elekt- 
$8,500 pajamų. Vertas $50,000.

HILLSIDE. ILL. BY OWNER
Immaculate brick/alum. bi-level, 3 

bedrooms, newly decorated. Paneled 
recreation room. 2 plus car garage. 
Extra large lot 553,900.

Call 544-5189.
š.-s-ui— ea Cs

f /di Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietavių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 103 psl. Kaina 81.50.

185 North W*ba*h Areno*

1738 Sonth Kalstai Street, Chicago, DL 60608

M. š I M K U S 
Notary Public 

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

PERRY PLAZA FAOTEL 
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. 
501-623-9814.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. rikantJšln) Ir Intymių nuotykių

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* atiliua, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50.

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

Dr. Juoim B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais S4.00,

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaida.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

jm» rlenlDieU 
lietuvi icalUnlrJui fen 

Chlc*<o> -------

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

TeL 263-5828 
(ptxigM) ir 
677-848?

• Karibų sąlyno gyventojai 
kadaise rūkė “Y“ išvaizdos pyp
kes ir jas vadino tabaga. Ispa
nų jūrininkai tą žodį ištarė ta- 
bacco ir manė, kad tai yra ta 
rūkstanti žolė. Taip atsirado ta
bako pavadinimas.
"ZL MA U Ji ČH tČACKT' t," Thursday^ MarchlO* f$77


