
PERSEKIOJAMAS VIKTORAS KALNINŠ

| Etiopijos lėktuvai ,
puola somaliečius

žmogžudystė Italijoj

JAV nenutrauks
santykiu su Uganda

profesiją, bet labai retas tos
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pra- 
kra- 
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WASHINGTON. — Komerci
jos ir Valstybės departamntų 
valdininkai pareiškė Atstovų 
Rūmų Tarptautinių Santykių 
Komitetui, kad Jungtinės Vals-

minš gali tuoj pat iškeliauti,. negalėtų rimtai pastoti ke- 
bet jam dar teks pasilikti. Matp*0 kubiečams Blogiausia, kad
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Keli kongreso atstovai ir senatoriai Į diplomatinių santykių su Ugan-

Prezidentas Parteris ir vai. ?os priemones ir būti pasinio- į 
metu .gautu pusi ginti savo teises.

4 «

Viktors Kalnins, latvių disi
dentas, kuris planavo išemig-i 
ruoti Į Jungtines Amerikos Vai- I 
stybes, šiuo momentu yra keb
lioje ir pavojingoje situacijoje. 
Sausio 19 jis pasirašė dokumen
tus, kuriais jis atsisakė sovietų 
pilietybės. Kai jis jau pardavė 
savo butą ir namų reikmenis, 
pasirašė, kad gavo vizą ir apmo
kėjo susijusias su emigracija 
išlaidas, tuomet vizų skyriaus 
tarnautojas mandagiai jam pra 
nešė, kad jo žmona Helena Cel-

MOGADISKAS, Somalija. — 
Praeitą ketvirtadieni Etiopijos 
karo lėktuvai bombardavo kelis 
Somalijos miestus ir apšaudė 
galvijų kaimenes. Atrodo, kad 
Etiopijos karo aviacija nori su
kelti suirutę užfrontėje, kad vė
liau, kai pradės puolimą, soma-

KGB nori priversti jį liudyti jo 
dvieju draugų Ginzburgo ir Pet
kaus bylose. Iki šiol jis nesuti
ko tai daryti, 
i r* "

šiuo metu Kalnius neturi kur 
gyventi; Jis niekur negali iš
vykti, nes neturi dokumentų. 
Bet jis tik dabar suprato visą 
savo padėties pavojingumą, kai 
jam teko- patirti, kad KGB ne 
tik sulaikė jį kaip liudininką 
Petkaus ir Ginzburgo bylose, 
bet ir apklausinėje jo, Kalninš, 
draugus, norėdami surasti liu- 
dminkų prieš jrpatį.- '

Viktors Kalninš 1962 metais 
su septyniais kitais buvo apkal
tintas dalyvavimu pogrindžio 
organizacijoje — Baltijos Fede
racijoj — ir nuteistas 19 metų; 
sunkaus darbo stovyklon už '‘iš
davyste7’ ir “antisovietinę pro 
pagandą”. Būdamas stovyklose, 
Vitors dirbo aktyviai žmogaus 
teisių judėjime, dalyvavo bado 
streikuose, paruošdavo petici-' 
jas ir po jom pasirašinėdavo.

Viktors Kalninš ’ gimė 1936 
metais. Yra baigęs Maskvos pe
dagoginį institutą, bet, grįžęs 
iš stovyklų, negalėjo gauti savo 
srityje darbo.

Helena Celmiš, Kalninš žmo
na, šiomis dienomis išvyko į 
Vakaras.

nepažįstami lakūnai apšaudė ra 
miai pašlaitėse besigannčias gal 
vijų kaimenes.

šiais savo veiksmais Etiopi
jos vyriausybė yra * pasiryžusi 
veržtis į Ogadeno sritį, kurią 
dabar kontroliuoja somaliečiai. 
Ogadenas šimtmečiais priklau-1 
sė somaliečiams, dabar jie nori 
būti laisvi ir patys tvarkyti sa-» 
vo. reikalus. Etiopijos karaliai 
prieš keturis šimtus metų paver 
gė visą Somaliją ir neleido kra
štui progresuoti.

Nicaraguos žmonės 
nepatenkinti valdžia
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PIRMU SMŪGIU PRIVALO IŠGRIAUTI
200 SOVIETU KARO CENTRU

Krašto apsaugos sekretorius Harold Brown 
liudijo kongreso komitetui

WASHINGTON. 1). C. — Paskutiniu metu sovietų karo pa
jėgos tiek paddėjo, kad JAV privalo būti pasiruošusios pirmu 
smūgiu išgriauti 200 sovietų karo centrų ir pasiruošti karui erd- 

< vėje, kongreso karo jėgų komitetui ketvirtadienį pareiškė kraš- 
; to apsaugos sekretorius Harold Brown. Jis prašęs prezidentą 
i krašto apsaugai skirti 140 bilijonų dolerių, bet biudžeto tvarky
tojai prašomas sumas sumažino iki 126 bilijonų.

Sekretorius kongreso komi
tetą Įspėjo, kad Amerikos karo 

! jėgos privalo būti pasiruošusios i 
ginti ne tik pačią Ameriką, bet 1
ir Vakarų Europą bei kitas pa-j LONDONAS. (D. P.) — Per 
šaulio vietas. Svarbiausia, j. • Praėjusius 19/7 merus Italijoje 
AA’privalo būti pasiruošusios kai buxo pagrobti /2 žm°n°s. uz ku 
rui erdvėje riu ^pirkimą sumokėta apiie 30

Sovietų Sąjunga buvo atsili- i bilijonų Italijos pinigais p*1*0*

sterlingų. Daugumas išpirkimus

— Lietuvių Helsinkio grupės 
nariui Viktorui Petkui ginti, 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se yra gautas advokatas Welvin 
Wulf. (Elta)

MANAGUA, Nicaragua.—Vy 
riausybei pavyko Įtikinti nuo 
kalnų sostinėn nusileidusius ūki 
ninkus, kad suimti redaktoriaus 
Chamorro žudikai bus atiduoti 
teismai ir griežtai nubausti Ūki- 
mukai išsivaikščiojo, bet praei
tą trečiadieni gazolino išvežio- 
tojai atsisakė vykti Į sostinę. Ni 
caraguos sostinė liko be dega
lų.

Policija ir nacionalinė gvardi
ja turi savo sunkvežimius dega
lams pervežti, bet biznis ir pri
vatūs piliečiai liko be degalų ir 
nenumato galimybės jų Įsigyti. 
Tuo tarpu dar nežinia, kada bus 
baigtas sunkvežimių vežikų 
streikas.

Libane vėl prasidėjo^Brežnevas !™ksta’ 

žudynės
' BEIRUTAS, Libanas. —Tre

čiadienio vakarą vėl prasidėjo 
susišaudymai tarp Libano krik
ščioniu ir palestiniečių. Du as
menys buvo nušauti, o kiti sun-

KALENDORĖLIS

Vasario 4: Joana, Gilbertas 
Arvilė, Švininė, Vydimantas, 
Karigalis.

Vasario Agota, Alvitas, 
Birutė, Skalsa, Gaudvinas,

Saulė teka 7 ,-01, laidžias 5:0$

bet nepasveiksta

i

kusi keliose srityse, bet pasku- m^s) arba^l9 milijonų 
tiniu metu josios kariškoji ga- *
lia tiek sustiprėjo, kad Ameri- i s^^ėjusių buvo paleisti i lai
ka privalo gerai pasiruošti, jei- j^^’ Pavogtųjų huno ne
gu nenori būti užpulta ir sunai-: žudjta. Keliolikos pagrobtųjų 
kinta. Amerika negali tapti an_ ' r^i tik lavonai. Dėl 17 pagrob- 
tros rūšies valstvbe, ii privalo į tųjų išpirkimo šeimos su grobi- 
turėti pačias geriausias apsau. ‘ kais tebeveda darybas.

į Žmonių' vogimo kriminalas 
j Italijoje prasidėjo 1960 metais 
ir nuo to laiko buvo pagrobta 
326 žmonės. Išpirkimams nuo 
1970 metų išmokėta arti 90 mi
lijonų svarų sterlingų.

Žmonių vogimas ir jų išpir-

JAV štabo viršininkas, 
nešdamas prezidentui apie 
što apsaugą ir pasiruošima 
tis, paminėjo kad Sovietu 
junga jau kelintas metas kraš-! 
to apsaugai išleidžia žymiai dau kimas išsivystė j labai pelninką 
giau, negu Amerika. Kartais sa 
vo karo jėgoms ji išleidžia 30G rūšies piktadarių patenka teisin 
daugiau, neoru amerikiečiai. o!^umu^ ? rankas. Reikia nepa
kartais ji išleidžia net ‘40G |™ršti, kad Italija (specialiai 
daugiau. Prezidento Carterioj-i05* sa^os) Yra garsiosios Mafi- 
administracija keliais atvejais' Ios ^mtinė. 
siūlė sovietu valdžiai sumažntij 
apsiginklavimą ir karo reika
lams leidžiamas sumas, kiekvie- 

Kongrese malda kalbės lietuvis dvasiškis kun. prof. Dr. Algirdas to krašto valdžia_ kruvino-Į na kartą tie pasiūlvmai buvo at-
Jurėnas. ji y<ji Amino diktatūra. įmesti.

* - , ------ .. --------- > JAV-bės perka iš Ugandos di- j
« • » D T* 1 • ’Helius kiekius kavos ir Kongre- r aOČgCS lOlIcinSKlS atstovas Don J. Pease pareiš- 

c ' o . kė, kad ta kavos orekyba pare-
atsirado Parvznne H M A”i™T T' j tvirtina, jei Jungt. Valstybės 
PAKYžTTTS. Pmncūzii.a.—Len pradėtu boikotuoti Ugandos ka

ltu filmu direktorius Roman Po.va* ^i sukeltu tarntautine ak- 
Hanskis turėjo stoti , 
teisman ir nn n įkirti.kaip Jis lau 
žvdamas vo?

JAV KONGRESAS PAMINĖS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTI

Vasario 21 dieną senate ir atstovu rūmuose 
bus pasakytos atitinkamos kalbos

CHICAGO, UI. — Gautas oficialus pranešimas iš Washing- 
tono sako, kad Lietuvos nepriklausomybės 60 metų sukakties mi
nėjimas kaip JAV senate, taip ir atstovų rūmuose bus paminėta * fybės nenutrauks prekybiniu ar 
šų metų vasario 21 dieną. ' 
pasakys atitinkamas kalbas, šia proga bus sukalbėta ir malda.! nepaisant kain pasibaisėtina

’Visoje Amerikoje didesnėse 
lietuvių kolonijose taip pat ruo
šiami Lietuvos nepriklausomy
bės 60 metų sukakties minėji
mai. Juos ruošia Amerikos Lie
tuviu Tarybos skyriai Chicago- 
ie, Detroite, Clevelande, New

(Yorke, Los Angelės ir kitose 
vietose, šį metą visos aukos 
siunčiamos Lietuvių Tarybai, 
nes ji padarė kelis svarbius žy
gius, naudingus lietuvių tautos 
laisvės kovai.

Tripolio arabai 
tęsia pasitarimus

Sekretorius Rrowr nestebė
jo, kad modernūs ginklai trum
pina karo laika. Kar°s gali būti į Siamas 

, trumpesnis.bet būtu dausr inten
syvesnis. užtat reikia je-m n?si- 
ruošti. anm ok vt i 
Europoje esančios JAV karo iė- 
gos yra gerai ginkluotos, bet

DAMASKAS, Sirija. — šau- 
dvieių dienų Tripolo 

arabu pasitarimas. Bus svarsto 
Ima. kas toliau daryti su Egiptu 

snerialistus.'ir kaip vertinlti Sadato pastan- ! v i • i • i

wiiicixi XV. . . Kv>s yra gerai giuniuuurcna. užbaigti Tdi Amino teroro . . . ,Amerikos; • . . .. hos nėra tam ginkluotos.
iinKe 10,1 valdvma. Bet administracijos ' , . . •.... -LTPJis lau ; . x -r . i j • Pats sekretonus norėtu.

’•kiančius istatvmus. Pareigūnai atsake, kad mampu- 
Ivtlnins santykius su 13 huoiam prekyba yra geriausia 

f Priemonė priversti sušvelninti

( eras ruošti separatine taiką su 
Izraeliu. Sirijos prezidentas m a 

kaip 71 °- kad šaukiama konferencija 
norėtu. Sekre- ^us naudinga, tuo tarpu kiti gal 

kartus lv°ia atvirkščiai. Pirmiausia. to> 
ausumosh’e konerencijoie negalės daly- 

(vauti Libijos diktatorius Cha- 
dafi, o Irako prezidentas atsisa
kė tolimesniuose pasitarimuose 
visai dalyvauti. Be dviejų svar
bių Tripolio grupės vadovu. kon 
fedeiaera negali būti sėkmin
gi-

torius nori bent Denkis 
padidinti Amerikos
ir aviacijos galią. Reikia r>aga-[ 

j minti nauii lėktuvai, kad iie nir 
mom krizės deinom galėtu būti 
Europoje.

Sekretorius nori padidinti er 
dvės jėgas. Dabartiniu metu er- 
dvėie iau skrieja satelitas naL 
kmtnias. Jis Paruoštas kitiems

metu mpr^aite. Mergaitės mo-r----------
tma nntraukė Polianski i teis- Į ^a’n(^os režimą.

■mn. Polianskis buvo suimtas, 
Ket. nadėies užstatą, eaivo teisę 
Ik’ teismo būti laisvėie. Artė-<|r.
i ant teismo dienai, filmu direk- : 

t torius pabėtro is Amerikos. Ku-
• ri l'nka niekas anie ii nieko ne-

MASKVA, Rusija. — Nuo šil 
tinės atkritęs Brežnevas negali 
ant kojų atsistoti. Jis labai no-} 
retų visam kraštui pasirodyti,! 
kad jis stiprus ir sveikas, bet j 
jam vis nesiseka. Gydytojai yra’ 
griežčiausiai uždraudę jam eiti! 
laukan ir dalyvauti ilguose pasi ]duose 
tarimuose.

Brežnevo organizmas yra ge-į^an^V ūkininku ir policijos, ku- ’ euzu vvrisusvbe suimt’ Polian- 
rokai nusilpęs. Jis turi bėdos su' riV metu žuvo 6 žmonės. Polici- jr pražinti i Amerika. 1 
žiaunomis, kurias teks naujai)

’ sius iš kitu P. Amerikos valsty- 
jbių. Streikuojantieji reikalauja,
^ka prez. Somoza oats pasitrauk- fi sutartis liema suimti 1,_ __ B- - - - - - - -  Atrodo, nusikaltimus padariusius
kad nats nrezidentas visai nesi- kaltėlius. 

susirupmuiuMs mu vei ncuz^i- rengja atsistatydinti. Visame: 
liepsnotų žiaurios žudynės. Pa- kartojasi streikai ir už ;
čiame Beirute buvo padaryta pUjdinėjimi nacionalinės gvar-}— ____ -
krata palestiniečių centre. Ten ]ęariai. Suimti Xurn&listai|kadvakar ji iškėlė į erdvę tokĮ.tąs. Kuriam tikslui toks pokš- 
rasi< Ii svirų dinamite ir ^^^bus fctfsiami už kri- IpatJ satelitą, kuris nukrito Ka- tas būtų daromas ispanams, iki
kas y ba».- ’ ' f

i Prašo prez. Somazą
atsistatydinti

Pradėjo nuodyti 
Izraelio apelsinus
JEDUZALk. Izraelis.-- Pale-

| MANAGUA Nicaragua. —5-^rnoio. ^akar naaišk^io. kad jstim<^*iai nris^ažino. kad iie an I satelitams naikinti. Bet iis ^ri-j FORDO KOMPANIJA TAISYS 
įkiuose Nicaraguos miestuose \iU vra Parvžurie. Amerikos tei-1 nuodiio Izraelio anelsinus, užb-f; narPrįntas ir natobu-l 26.000 SUNKVEžTMTi;
Į Įvyko susirėmimu tam streikuo sdmrumo organai nrašvs nran- noros mėnesiu siunčiamus i nž-|lintas Privaloma dirbti, kad į 

anie metus iis iau galėtu ’ 
erdvėje ir atlikti pas-

. siemus. Izraelitai labai griežtai 
kad j urotestuoia nrieš šitokį elgesi.

i j ja suėmė 8 žurnalistus, atvyk- teisme pasiaiškintu. Neatro. Kain tie apelsinai buvo annuo- 
’ -i 5 lr>4-vi P A tv? n ■♦-i Vac - j1__ — • zsNr+? 4-iin tomu noivaiJ Virty a Vvot .

kini sužeisti. Libano vynausy-; prezidentūros.

do. kad’urancūzu policija suims {dvti, tuo tarnu neišaiškinta, bet 
Polianski. Atrodo, kad veikian-‘ TzraeHni tai padarvs nemnras- 

kitus,tai didel:u nuostoliu. / 
misi- vra didelis Izraelio pajamų šal- 

i tinis. t
• Europoje pasklido gandas, 
»kad ir Ispanijos rudeninis apel- 

Sovietų valdžia pasigyrė; sinų derlius gerokai apnuody-

DETROITAS. — Ford Motor 
,Co~ ketvirtadieni, pradėm at- 
Jšaukti daugiau kaip 26,000 For- 

Iki 1950 mnfn Amerikos karo!do sunkvežimiu, didžiąia dali, 
iėjros buvo pačios ralinriausios mi metu modeliu, kuriuos 

> atitariama turint defektuotus ra- 
mmistraciia nutarė siekti tai-'tu lank,IS Jf l^ jnetu atšau
kęs ir mažinti krašto apsaugai kia™ m<*’ebu F-100- F* 
leidžiamas sumas. Amerikiečiai!150 ir F™lo lengvinu.
tas sumas mažino, bet sovietu; -.... --
valdovai kiekviena meta jas di-. sto apsaugos reikalams skyrė 
dino. Jie mažino algas, mažino dideles sumas. Amerika privalo 
rublio, pajėgumą pirkti pačius sustiprinti savo apsaugą, jeigu 
būitniaushis reikmėms, bet kra. nori būti laisva ir galtapa.

Apelsinai TWsaT3jV'je frpf rmo to la’ko



KALPAS UOGIMS

SESIAS»ITAJI KARTA, 
VASARIO 16-TĄ MININT

(Tęsinys)

Savanoriams žygiuojant fron dėnjis bu'O įrašiusi: — “Per 
tan„ skambėjo lietuviškos dat amžius budėję laisvę laimėjom 
nos ir visų širdžių vieningas per aukas ir pasišventimą*’. Ki* 
troškimas pynėsi vienon sutar-įtoje vietoje, tuo pat badu ^ra- 
Vnėn nepaisant jokių aukų Syta skaitėme: — “Žuvomc, kad 
— iskovcti laiovę mylimai ša- i laisvi gyventumėte*'...
Lair.., j Deja, neilgai mūsų tautai

Mu-.ų Utitc: istorijoje tary- ko naudotis taip brangiai iško 
tom ^įkartojo jaunojo Dovy- vota laisve ir nepriklausomybe. 
<iu pavyzdys, kai jis su mažu Piiei 3^-rius metus, gražiai 
akmenėliu rankoje stojo kovon {klestėjusius mū>ų valstybės Lais- 
su Milžinu alijotu. pės rūmai, klastingo priešo šiai

Kariniai neapmokyti, be tiB’!^ užpulti, suniokoti, tauta apt 
karnų ginklų, klumpėti, sermfc- piesta, išblaškyta, dauguma jos 
gėb, tiktai motinų, o vietomis! v3’kų ištremta, nukankinta, 
ir bažnyčiose kunigų palaiminti, į Bolševikinė okupacija, lygi- 
sveikos tautinės sąmonės, ryžto nant su caristine, -— žyma lai žlau 
ir heroizmo vedini, mūsų jau
nuoliai drąsiai stojo kovon prieš 
gerai ginkluotas bei kare už
grūdintas bolševikų žiauriąsias 
divizijas, kurias po eilės žūt 
būtinų kautynių, po kelių mė
nesių, išmetė už Lietuvos ribų. 
Tas pats likimas ištiko ir kitus 
tada Lietuvą puolusius: ber- 
monlininkuš ir lenkus.

LffiTUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

(Tęsinys)

V&m tae vietos Žinojo Kaimo Getho AHenrato( OHmen 
Board?). Kas bėgo U Getho su jų žinia, takiam kiri nors 
vieta buvo pasakoma. Getho žydai žinojo, kad reikale ga
lima kreiptis pas mane. Durys iŠ lauko laiptais vedančiom 
J mano butą būdavo atdaros ir nakties metu. Pabėgusių 
pas magę nedaug atėjo: visi bėgo toliau nuo miesto. Ke
lis kartus nakties metu buvau pažadintas beldimo J mano 
duria. UŽ durų rasdavau išsigandusius vaikus, juos at
vedę užaugusieji mane pažadinę pabėgdavo. Nakties me
tu užaugusi atėjo tokiu pat būdu — patarimu iš Getho 
tik N___ N__ , 1941 m. baigusi Švenčionių gimnaziją,
Kauno Getho patekusi lankydama savo gimines Ukmer
gėje. Jai buvo, atrodė, saugi proga pasiekti karo-frontą 
ir pereiti Rusijon. Jai patariau ta proga pasinaudoti. Po 
to apie ją nieko negirdėjau. A ,;g

Su mano, Prel S. Jokubauskio (miręs) Ir kam ’ M.
resoe; ji pasižymi genocidu, bru 
tabu imperialistiniu neokoloni- 
alizmu, negirdėtu žmogaus iš
naudojimu Ir smurtu. Daugu, 
ma gyventojų tapo baųdžianriin 
kais. Nelaisvas, nesaugus, šian. 
dieną lietuvis savo, tėvynėje. Ten 
šeimininkauja ir lietuvių' tautos 
vardu kalba maskolis, koris kar- 

___ ______ _ tu nežmoniškai lietuvioš. .ir pą- 
Ryžtu bei vieningomis ir riū Lietuvą įvairiopai 'iftjĮįdoja.

Kai dabar okupuotas m.tisų 

kio savo protesto (nekalbant jau

Kovos dėl Lietuvos Nejrfldijteomy^
TF į -N-

Stoti Llėtuvoe sinagogų torų rinkinys. Getho čhronlka

žinia (gyvas Rusijos ištremime) visa tai buvo, paslėpta, 
vienoje bažnyčioje. 1947 m. birželio 17 d-girdėjaii'-iš-žy- 
dų Vokietijoje, kad visi tie dalykai buvo saugiai >perg£-

delėmis visos tautos pastaugė- 
mis jj savanorių krauju buvo brolis lietuvis negali reikšti. Jc> 
iškovota Lietuvai Laisvė j> Ne-! 
priklausomybė. . ; " ‘

Kurėmės beveik iš nieko, ta, 
rytum pačioje pasaulio pradžia- .
je. Vienok- pabudUsi Hetovnj 
dvasia darė.stebuklųs:.kad ir su 
didelėmis kliūtimis ir nedalek- 
liais, o vis dėl to energiškai or- 
gariizavoinės, mokėmės, .gink- 
iavomės/ savąjį • kraštą tvarkė
me ir graži nome jį.

Per 22-jus laisvo gy^-enimo 
metus, mūsų tauta buvo pada
riusi milžinišką dvasinės ir ma
terialinės kultūros pažangą. Tuo 
atžvilgiu nė viena Europos tau
ta nebuvo mūsų pralenkusi, ži
nokime, kad iš ‘tų 22-jų laisvės 
metų, visai namiam kūrybiniam 
darbui, tebuvo vos apie 10--

Jilūsų tauta žino ir; supranta 
kokia didelė dovana buvo toji 
iškovota laisvė ir nepriklauso-1 tu vos reikalus ir pasaulyje juos

apie tautos švenčių minėjimą), 
nes jiems ten už tai gresia areš
tai, žiauru©’ tąr'dymaį'. įaUlju

bausmė — mūsų, laisvu lietu
vių, kaip vienintelių taftos va
lios reiškėjų, vyriausias Uždavi
nys kiekviena proga šaukti, kad 
nedelsiant Lietuvai būtų grąžin
ta laisvė ir nepriklausomybė-

Mums rūpi, kad Lietuvos kan-

kad mūsų tauta ižliktų nevisai 
sunaikinta fiziniai, kad tūkstan
čių tuksiančiai jos tremtinių iš
liktų gyvi ir sveiki sugrįžtų į sa
vo tėvynė- . .

Lietuvių tautai svarbu nepa
lūžti. Vyresniajai kartai nyks
tant, ruoškime jaunąjąi kad ji 
oūtų lietuviška, kad suprastų Lie

jungos Ramovės Centro Vaidy- 
£ istorOtt dr. Ąn- 

paruošęs span- 
U totpo "Ko- 

voę .dėl Lieto vos N^rrūdauso-

tanas

Ugi ginkluoto konflikto 18®)

tuvą' 1319-20 metais.

mi Vasario 16-tąją, — Jau 38-jj

tėžfids sukaustytai žvangant.

vų žygin atofe nauji Dovydai,

kotarpį "Abi -Sos dalys tfcmžb- 
®os išleisti vfemzsį- tcčie/luo 
tada patiekiant mteų tactžt M- 
_, - - '' f .f r - w ■-

I i ? 8 ’T-įfe -TL5 Fžc f ,♦ .
. - *2’- e A? -T5» ■> . z • e

tevb.rfeiš Kauno Getho ir negalėjo žinoti paslėpimd lik
tų;fr bažnyčios vardo, o šie žinojo ir man pasakė.

■ Išgelbėtų žydų skaičiaus negalima vadinti mast-iŠ

via! nepadarė, ką galėjo padaryti, atsakau kjarfefe^-^ 
dėl lietuviai neišgelbėjo -tų lietuvių, kuriuos vokiečiai ©u-

: SU tėkšis.

mybė. Už tą ’brangią dovaną 
dėkinga tauta, laisvės kovų žy
gių dalyviams, žuvusiems ir gy
viems, laikinoje sostinėje — Kau 
ne Karo muziejaus fronte, juo 
do marmuro lentoje, aukso rai

gintų. Visomis išgalėmis ir prie 
menėmis turime siekti, kad ’vi
sas musų jaunimas — “-Atžaly
nas” — butų giliai tautiniai su
sipratęs — patriotinis.

Šešiasdešimtąjį kartą, švęsda-

klausomybės kovom r parcčiti 
nauji ginklai, kurių 1918—1320 
metų laisvės kovotojai — sava
noriai neturėjo.

Nenustokime vDties — mūsų

vam ir nepriklausomam gyve
nimai.

Vienybėje Hlyįi 1

JEI JUS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANĄ I LIETUVĄ t USSR DAUS

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS \

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC,
■ ■■ itlCsHseo SV vn E*'PO$YLtO?.ę>

‘ ' .G . „’VŠIAUŠIA ĮSTAIGA . .

17f6 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel: 58i-6590—581-77Ž9
Siuntiniai, siunčiami per musų firmą, - paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami m&šų fstaigoįė, gavė
jas MEKO NEMOKA. • ••

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jošerasite žemiausiomis kaitynpis pasirinkimui 
įvairiausJių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų dnikt^

Atidalyta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šežteifieniais ir sek- 
niadieniais nuo 9 valandos rjto iki 4 valandos popiet.

.MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, pa. _ 1Ž6 Tilghman Street....... ........... .............
BALTIMORE 31, MO. — 1828 Fleet Street ,__ ____ :___ 1....... .......
BROOKLYN, N. Y 11218 — *85 McDonald Avėnve ____ ,‘_...
BUFFALO 12, N. Y. _ 701 Elllmor. Avenue _______________
CHICAGO 22, 111. — 1241 No. Ashland Avenue ...—_
CHICAGO. 'LL. 60is29 — 2oU8 ’Mest 69 Street ...__________ L.
CHICAGO, ILL. 60609 — 1a5$ West 47 Street_____ __________
CLEVELAND 13, Ohio' — 1028 Kenilworth Avenue----------------__
DETROIT 12. Mich. — 11M11 Jos Canspeu Avenue____________

„ HAMTRAMCK, Mich. — 1133? Jis Čampau Aveneė __ _
HARTFORD 6, Conn — 122-124 Hillside Avenue --------- :.....
tAKEWOOD, N. J. 087b! — 234 Second .....—.......... .
LOS ANGELES 4, Cali*. — 15? So. Vermont Avenue . ........ .
HERKIMER, N. Y. MckENNAN RD.. .... ...................................... .....
MIAMI BEACH, Fla, 33139 1201-17 St. ..... ................    .
NEW YORK 3, N. Y. ~ 78 Second Avenue ___ __________
NEW YORK 3. N. Y. 324 E. 9 St. ........ ? ___ _ ________: . _L.
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girerd Avenue_____ _  _
PHO EHIX, Aris, 85027 - 22047 N. Black Canyon Hwy _____
RAHWAY, N. J. - V East Milton Avenue .....- .
SOUTH RIVER, N. j. — 41 Whiteheed Avenue ’
SILVER SPRING, Md.‘ — 1002 Kennebec 'Ave. .......   a. ...
Syracuse, n. y, 13204 — srs Marxeiiu* street - i .. 
WOODHAVEN, Queens, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Ave.

4^1
— «35-1&5i
— 3424240 
—'"43MP96
— Mkoroo
— 486-2818 

>?s w
— 3764755
— 77146H -
— 36S478O
— 385-6740 
Ii 1&-23&

— 3634X94-C 
i_'. 3454550
3154663939

— 3CS4734220
— ‘ 674-1540
— 4/5-7430
— 769-4507 
602-9424770

— 3814800
— 2574330
— 539-4464
— 475-9746
— -296-5250

‘ BipesSėgą. '• atd&es gajįsį*- 
,biU ■ -prgbortG&toelklA -r’. jcjl^hį, 
kad Ir 'ateityje ;tiėtovlį fteptai 
pavyks ’■.Sverti kdttO&tų-j.-Įu

Vytauto. faapsrtSi'.jj^ė 'žJojŠ£o-

100d

i-
viekas 

■ Om kjtfc

KONNĮ

visiems lengvai storahtįmdf f 
BŪ pei^uMttžiū VŠ. $13'AaWG

ąąi’ io^ ^CiiiniĮĄ^ us kaitinti ar prieš Juos teisintis. Mane

vieną žmogų-Ga 
^.’inano gįČK^yt 
HŪU. .

■'. - Svarbiausia-,

17

_d ;klek.tokių ir panašių dokumentų yra.

-mirtšiM ;.na-
- alsioji-

XQU1

Kė«pD^is-ė ^Įgmą liudyti man negirdėto Kranz ■Murto byiojej'^kuns 
savo tre<fichų.Margučių.lĄllų. ■_- >> . J r .. .. .

?V“' -Z '•£ y.X'fiAf' Graz mieste' Austrijoje kaltinamas būk dalyvavęs Vilnių 
je seserų- vienuolių sušaudyme. Kaitinime pasakytas ;yte-

klos , vienuoles nėra sušaudęs.
___. X M* ' < Jll ’ . '■

pAšaullat-

■ - i

• ** » • 1 * *«A * * C ’ S * * ' V t ’ * >>
Iihportubti si riŠfŽfef ’bo^eeTianinSi servizai, gftflaro karoliai 

Tr‘ žfe<h4£ tHIna Rosentfial *ir kjftos dovanos, *

f. > , Perkaui Did lo *žebid as beutnonėtų kul^kdjas- 
.XPrekyt ihijfLo EXtkbs/*?erfrio^; vedamai biznis) •

IGA T K I A C O.-1 " 1rv . a
’ -v 4207 S. Sacramento (kam|pa4 Ardiėr tr Sa

< F 
adidneito

kiečiai ištrėmė I Vokietiją 1943 m.

tama, kodėl Charles J. Allen, Jr. manęs puo&ną pradeda 
tnomi, kad aš tvirtinu jog Sovietų Sąjungoje dar yra sįa-

risnuodai piktas darbas, kr tai darytų fašistai,'

nepaisant raaės, spalvos, tikėjnnaęharies-
nėra

toirihgumo pažymys, jeigu skolinys iš mtno/-attkA^au 
minėtų šaltinių, tai blogai pasirinktas. ~

Ar už tai šauksiu Charles J. Alien tiesos?’ Mano-mo
kytojas buvo vadintas velnio apsėstu, , j| tai .tik atoakėtir 
nešaukė.Šitiaižėjų ateškyti Sanhedrine.rManau,jtad'&pSas 
tolų Sostas, nešauks tieson. už PN Pijaus -XU r šmeižimą 
Anie už mane didesni' . ... •.< ■ j r.$ ^*4'

; *_• • " (Bus daugiau), , Y..
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IGNAS PETRAUSKAS

Prėskos tapybaLucienfes

SENATORIAUS ROBERT DOLE KALBA
DR. J. GENIO KALBA

SKAMBINKITE DABAR

YRĄ. GERIAUSIA DOVANA

UNIV
1800 So. Hoisted St

TURINTI DIDELES ATSARGAS

P13 mzi Uupoml jūs? pinigai at
lieka didelius darbui. Firma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Lt parūpina fondus namams įsigyti.

palūkanų, priklausomai nuo idėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

NAUJIENOS, CHICAGO Ė. ILL, — SATURDAY, FEBRUARY 3. 1071

Gen. Konsulus j. Daužvardienės sveikinimas

Solisčių PRŲDENCIJOS BIčKIENĖS IR ROMOS 
MASTIENtS KONCERTAS,
ta u tinių šokių grupė “ŠVITURYS”, 
vadovės Čepaitytė ir Narutytė.

■ Pareiškimas’ kaltinami tėvai, 
kam jie kaltina tos knygos lei- 

4dėjiis’4r- neKškuitdžiami~‘jie ki-- 
.tatauchi įstaigoms Chicago j e 
i uPtornojeu-Graikų • kad> pareis*- 

'kimtf-pasirasiusieji, - nenurodė 
: kirr -tėvai tuo- klausimu, turėjo* 
kreiptis? Mūsų gemikonsulė, -p. 
Daūžvardienė, labai -aukštos 
morales, bet ne jos kompeten
cijoj mokyti vienuolius' kuni
gus moralės. O Romoje, kaip 
tik* Yra tų vienuolių -generolas.* 
Mano-manymu, jis ir yra kom- 
petetingas’-spresti, leisti at ne
leisti-'Triūsų vienuoliams tokią 
literatūrą platinti;- Chicagos-

MICHAELS
4637 So. Archei- Ave. 

(Prie 47-ios)

- Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėde Šerną as- 
-meniškrri pažino/ skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis. galėtų žiemos ar vasą^ps padskaifcnuąmą nu-

Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną; kas ji * at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno' gyvenimo' bruožai/ Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA. “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Lietuviškoji visuomenė . kviečiama gausiai dalyvauti.
Organizacijos pamaldose, ir-minėjime dalyvauja s.u vėliavomis

Investavimo knygelės aąskaitot 
neša

. JŪSŲ NAMA
ERWIN J.-

iys atvaizduotos prostitutėmis, 
o iškeltas — išgarbintas romą 
ręr ( herojus - enkavedistas. 
Neabejoju, kad ir tas jo romą 
nąs; bus išleistas ir okupanto. 
Iiuiar su tokia pompa, kad iš
eivijos vienuoliai taip pagerbė 

. tą. .enkavedistą, sų kuriuo oku
puotos Lietuvos .lietuviai, taip 
atkakliai kovoja. Kaip jausis 
tada istorikės p. Sruogienės gi
minės okupuotoje Lietuvoje 

: skaitydami tą romaną, kur jos 
• dukterys vaizduojamos pros- 
įtitu temis? Ir ar ne tiesą rašė 
Fp. Tričlenė, kad po Vilniaus 
p riaušių, to romano herojus 
j dabar dirba viršvalandžius lu- 
‘ pinėdamas- jaunuoliams pana-

254-85O0:- - 

MEMBER'"MES TAIP PAT PARDUODAME VI- 
p [T |/Qsus CHICAGOS. .PRIEMIESČIUS: . IR 
*2 . TT 7,000 MIESTU. JA V-SE. PER R E L O
■tcr-Cify bcrvice -

reiikinrį, yra žinoma, kad 
senosios išeivijos lietuviai ski 
lo -tuojau, kaip tik rusai oku- 
pova Lietuvą. Taxi a visos pat 
riotinės. organizacijos sudarė 
bendrą organa Altą, kovai už 
Lietuvos laisvę,* b atskilo tik
tai komunistai, kurie vieni li
ko garbinti-okupantą. O kada 
bejuirūomenininkaj pradėję 
J/ehdra^arbiąyimo akciją, tai 
jie atskilo nuo visų patrioti
nių išeivijos lietuvių 
su /Vilnimi 
jie.. Įpeni t i 
vą/Jpėti AVasliingtonau? , 
taęnA kad pakenkti Altai 
dtdftflcuoli atstovavimą ir Tuoj išeivijos jaunimą 
pažeminti Altos ir visų lietu
vių- varda. kad amerikiečiu ats 
tovaį . nebežino!n su kuo kal
bėlį ir numestų Lietuvos bylą 
šalin? Turiu vieną L.B. cent
ro valdybos rašto kopiją tede
ra lindi įstaigai, kuriam 
rašo, kad tik jie vieni atsto
vam j a lie tu vi amsi • O kas ži no. 
kokio turinio/laiškus, 
rašę State Depart.? G 
kam toks bendruomenės vado 
vų nuėjimais ’ bend ra darbinu ti 
su okupanto agentais ir atro^ 
do 1/menkas* dalykas” ir jue 
“pritaria - tokiam ’ veikimui’’? 
Iki Lietuva :biu> oktrpuotą, tol 
bus. .skilimas lietuvių tarpe, 
tiek pačioje Lietuvoje^ tiek 
išeivijoj, nejs visada atsiras lie

10:«30 v. pamaldos š. M. Marijos Gimimo par. bažny 
šv. Mišias atnašauja ir pamokslą sako vysk. V. Briz 
10 v. pamaldos Liet. Ev. Liut. Tėviškės par. bažn\\ 
Pamaldas laiko kini. A. Trūkis.

katalikų diecezija, kaip tik ir 
kovoja su vns Idilėjandiu dar 1 
ir mūsų vienuoliams padedant, t 
pornografinės literatūros pli- j 
timu. Jos pareiga rūpintis, kad | 
Chicagos katalikų jaunimas, 
kiek galima daugiau būtų ap
saugotas nuo tokios spaudos. ’ 
Tai, kas čia stebėtina kad ka-• - ’ 
talikai tėvai ir kreipėsi į ka
talikų vadovybe. Ne katali
kams tas gal ir nesuprantama? 
Ar ne kėista, kad kai kurie 
asmenys, nori paneigti lietu
viams katalikams teisę, kovoti 
dėl savo įsitikinimų? I I-'

Toliau rašo, kad varpiniu- _ 
kų,-valstiečių liaudininkų sro- 
vė jau OO metų,; kaip yra tble-: 
-rančajos,' demokratijos pavyž-j 
.dys. Bet tie penki liaudininkų ’ 
atstovai, nebepripažįsta tole- <* * 
rancįfos- -lutiems- -liaudmifi-- J i . L 
kajns ir smerkia tuos, . , kurie L 

. nenori patąikąuti .okupanto
*ągentąms.- Kur čia jų-nupširr| — 
(luinas?- .
; JBaįgią labai* išk^bįu kvietį- 
mu; kurių O;-kviečia visus bL įr,- 
čiuĮįus -Haudinįnkus, nepasiluo Lgprj 
ti -mūsų tautos priešų. bandy- 
mams mus suskaldyti bei sir- 
naikinti. Visai ~ teisingas kvie-. 
timas. O kas yrą jnūsų tau tos 
priešai, -pasirašiusieji nenurp-E^ 
d ė, be t; m ąn aų visiem s J1

, . (Nukelta y 5 psl.)

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

Į?telgt> 1923 meUU. T< 421-3070
IMaLto® pietuose Kerno <utomob!lUnu poUtytL

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

vių -gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

J vorai Kapažlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplėk 
dži&nt Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yn natūrali -ankštesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7, doL

aRAGIETfS ^PODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* LTEtUVO^. 
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 51,50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba.

M. ŽoUanko SATYRINES NOVĖLtS Genialaus rusu rašytojo 
80 satyriniu novelių, 199 pusl„ kaina 52.

D. Kuraiti!, KELIONt | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intmdrto ir agitpropo propaganda bei 
ufanaakavinuL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pikarklb, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina tt.

Vincai žamaltk. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M paL Kaina SU0.

Be Ir kiti leidiniai yra gaunami _
* MAUJttMOSl, Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILU ŠOSM

ifaHawfraH <arih« valandnntif arfca vtakinf pašto Ir ^ridWaat
Mj ar pialvlnf ^rUI4<. .

AR TIKRAI TAIP? , .
’’ ‘ ’ (Tęsinys) ’ * .

Manąu, kad liaudininkų vei- tuvių, kurie norės beądradar- 
kūjams* pasirašiusiems šį pa- biaūti ir bus patenkinti, pade

dami Lietuvos okupanhii.
Toliau : pareiškime skuR- 

džianipsi, kad kili.; įįehiviąi 
‘ niekina jauno rašytojo roma- 
nų”. Iš tikrųjų jis jau jiėra 
toks jaunas. ’ J.įįtj 1Q7H inetai.s,’ 
Ukupuotnf laduVoJ išleistas 
gana \iilehs. apie 500 puska
pių,- romanas. Niekur neskaik 
ėiaiL :kąd kas ką nors yašyūy 
prieš romano- altorių. Kirk- 
vieuas turi teisę rašyti, kaip 

n u ėj o ji s i nok a,* kė I tf, ry slči n ti tas * 
Kokiais tikslais minlįsr kurios' jam., irb-ųdo. ge- 
paskos. pralčjoj j esaėsv kuriGs' jam patinka. 

Jeigu jam patinka pornogra- 
rij a, d a rgi su rišta su n iėk i na n t 

tai jo ‘ rei
kalas.’ Jeigu mūšų Yfemioiiamš* 
kiu’l .'Ains, sudaro malonumą“ 
skaityti tekins pcmųgraRnius 
romanus, lai jų reikalas. Tegu 
savo vienuolynuose skaito ir 
džiaugiasi visa čia A'mėrikoš 

jie išleidžiama tokia spauda. O jos 
čia yra gana apsčiai: Niekada 
prieš lokį jų ‘.elgesį spaudoje 

yra pa-j nebuvo Tebeinąs balsas. Bet- 
kada jie lokių -spaudą pasišovė 
platinti .tarp išeivijos jaunimo, 
tai manau, k’a(F tėvai ne tik 
turi feisę * prieš- tokią' spaudą’ 
pasisakyti, bet tai yra -jų pa
reiga. Rornaįe. turinys- liečia 

A’isiis. nius ir apie tai mes turi
me teisę, kalbėli. Re pornogra
fijos, jame/ suniekinanų visi 
išeivijos Tie tūri ai.' Jų dūkte-Į

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
N>u|lino<« Moti puikiu knyvy, kurioj brt kokią

kn^oV tofnft tr lentyna.
Aloktandras Pikalnllkli, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jarnrq dienų 

' atiminimai Ir įvyktų bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
mėnas. 367 psl. Kaina 55.

“ATTakalhHkli. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių pririmlnl- 
tr laiko įvykių Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai. rosk±r> 
tyti į 12 dalių. 296 pel., kaina $3.

. Dr. Kazvf Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomai. Gra
žiai* tiršeliaii. 336 psL Kaina 56.00 Minkštai* virš 15.06 

Frer. V»el. SfriHkt, SENŲJŲ LIETUVUKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. IriMs — S3.00, minHtata vlr- 
Sėliais — $2.00; U dalis. 225 psl, Iriits — S3.00. minki- 
bris vinlelisis ______________________________ tl.t»

HsnrfkM Tomes — TihmUotIh, LIETUV1IKASIS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos.apskritys sn (domiais aprašymais. Iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl, kaina S6.

P. KoslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailu Uetnvoa 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina N.rtrvi, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimoj
170 pat_________________________________________O.*

M. Gvdolls, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 231 
puslapiai --------------------- ----------z________________O M

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et paito (Maldoma.

NAUJIENOS,

Knygos bus išsiųstos, jei |l-50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS.
173$ So. Halsted St, Chicago, HL SOSOS -

■ - ....... - - - ■ ■
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In Chicago $33.00 per year. $ 
six months $10-00 per 3 me
other USA localities saOOO per year. 
$16.00 per 5tx math. £$.00 per 
three months. Canada $3X00 per yean 
other countries $34-00 per year,

20 cents per copy. .

Nvc gruodžio pirmos d. 
OUnraJUEU kaUos:

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams _______

$3X00 
51X00 
$10X10 
$ X50

$30 J»

trissi szjėDesiams 
vienam zpesesiai

$ 9-00 
j a-oo

pusti mež^ — 
vienam

Užsi*ar^»e:
■moouns. . ... - 
pusei 2>etu-------
vienam

ĮSUg

$3J»

- $M 00
- $1K» 
. $ 4.00

Sskirisnt

drovi, 173& 6g- HaistM Sz 
HL 50608. T^eL 421-5X00.

Orderiu karta su n^nkygą.

NAUJIENŲ raštinė atdara, kssdLeru. išskyros yjrr^dkricg, nuo

torius paskelbė, kad darbo “pasidalinimo” principas ne
reikalingas.

. a z. .

Kad galėtų vasario progą pasipinigauti, Nainys sa- 
įžanginiame daro šitokį tvirtinimą:.

“Nors Amerikoje JAV Lietuvių Bendruomenė pra
ėjusiais metais vėl atliko daug daigiau ir daug nau 
dingesnių ir daug daugiau darbų už visas kitas or 
ganizacijas, tačiau lėšų jai buvo suaukota mažiaū, 
negu, pav. tokioje pat plotmėje veikiančiai Amerikos 
Lietuvių Tarybai O dar keisčiau tie reikalai atrodo 
Kanadoje. Praėjusiais metais' Kanados LB. surinko 
ir įteikė VLIKul 30.000 doL, o t Besaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, kurios tais pačiais metais 
atlikti vdeų tik politiniai džurt^i bebuvo, mažesni už 
VLIKo darbus, o iš tos pačios fcaiiados LB tegavo tik 
400 dolerių”. (PL 1978 m. saus. 1021 psl.).
Bronius Nainys apgailestauji, kad JAV Bendruo

menei buvo suaukota mažiau, fiegu “tjfcoje pačioje plot 
mėje” dirbančiai Amerikos Lietuvių Tarybai, ir Verkš
lena, kad net Kanados lietuviai VLIKui pkskjTė didelę 
sumą, o Pasaulio Lietuvių Bėndruoūiėųei, kurfdė “poli
tiniai darbai”, anot Nainio “debūvo mažesni Už VLIKo,'

VO

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizai jo sumanytai operai Jūratė

JULIUS V. SEPUTAPASAULINIAI FRONTAI IR N
Lietuviai ruošiasi minėti laisves sukaktį 

o Nainys taikosi prie pinigį
Amerikos lietuviai nuo Sių-uietų.pfariž^

šaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Btorihis-Nai-
■ ‘ i ♦ ' • . • - :r> C '■» " irt '■/? r ',U - i...

vienoje didelėje kolonijoje suruošti .galŪĮia.įspūdinges-

guodamas šių metų pirmą Pasaulio- Lfėtuvib humerį pa

gus”;

.ess

kalama.

^nėjusios tradicijos.’ Jis žinojo, kad J kėsinasi ne tiktai 
į laisvirdm'o darbams aukas, bet "Jis; laužo, padų lietuvių 
tarpe padarytus susitarimus. • JUi paleido gandą, -kad ’ jam 
atėjo laikas eiti į lietuvišką politiką,-o tam tikslui reika
lingi pinigai. Tuo savo žingsniujjĮarlaužė; darnios vealfl»' 
tradiciją. Ir. darbo padalos. principą. .Kiekvienam "bėĮfe 
aiškus Nainio pafchnojimavbetjfer&^ .’Nai
nys, riei jtakin^iaUš&ji jo pbtai^j^-Tledrjso tai riešai .pas

organizavę į ?kan'4d<js Li^Vią .Bendriiomenę, bendruo- P^*^ ož individą^ .-erėtamas šnipinėti kitus, net
riipnihinlrifa ^tn'.A™.K^,', '’smęnį ir‘neribotą jo laisvę, o savuosius tėvus ir brolius, kad 

aldančtoji “gangė” žinotų ką 
e “socialistiniai, padarai” daro,

uup A.-.ikaip ir A^r:k« lieta ,ktaU ėJ.MeĮčty,-, ir jo doml-j
■■^aifeduko ir. Nainio aavinią gyveame. Šiuo metu po.. .

užsimojimUsį is ^anksto LiątUvos į L^oje?kraštutniės tų pasauli- - kalba ir galvoja. NorrnaHarn
-lais>dxdzno\ciaKrbajns atikas rinkti .Tėfeybė/ .kad į komi j^’ūri^ jšsaiškos- yra anarchistai žmogui toks komunistinės “lai- 
tetą’.yra’-žino ir kometai su savo proleto- ;vės” gyvenamas jau yra . pra- 
mti,\ kurie ;ryztaši /pnžiii?ėtl, -kad darbams .riato;jiktatūrą. Kol šių kraštu, aras, tačtau “rojaus” žmogui

J ■ V • -T •' -t'-irtni ; denr^-ų lakų tautų bei valsty-j i'ms” atitiesti ir jam '‘perauk
d3rbui. Jeigtl VHkUl. skiTtl• ^nadže&4 'pinigai patektų į™ gyyen’mas, despotų valdy-j -ii” yra Sibiras, kalėjimai, kon
į Nainio ar Bandukė rankas, tai vargas būtų Kazia V 
Bendruomenei. Kanados Kėtuviai sukeltų tokį triukimt

j erų, gyyen'maš, despotų valdy-j 
ar m->

' ą, .■d.^r' " keliu, kur asmens 
■? Wėkty-“ y teisės ke: pareigos. 
’"Uf/o 'der^iaoB.

čeką, NKVD, MLDjp -dabar “K- 
GB”. Tai ne policija, tai kraštui 
valdyti kariuomenė, aprūpinta 
moderniais ginklais,- tankais ir 

rojaus”. Priame “rojuje” kas lėktuvais. Gerįiušiai ^apmoka- 
rėžias — ketvirtas-žmogus pri privilegijuota ji yra pati

kimiausias partijos. sargas,’kiš- 
temos palaikytoja; įsakymų 
vykdymo prižiūrėtoja visose gy 
venimo srityse, neišskiriant nė 
reguliariosios kariuomenės,avia 
cijos, bei laivyno. Tai partijos 
akys, ausys ir kumštis, priver- 
čiąs kiekvieną šokti pagal Po- 
litbiuro diktav’mą. Hitleris i t —AZ"V ■ ■ » - r. . y k*-*-

„. -titiesti ir jam S^nk ausiSfirėjęs. panašiai 4jūvo 
yra Sibiras, kalėjimai, kon | suorgan javęš -savo Ištapo su 

mtracijos. ir prichiatrinės sto-. smogikais.— SS daliniais.
klos, ap .e kurias jų ; stenose 

: rę šaukte saukia pasauliui 
igotis tokte usocialistinių ro

. (Bus daugįau) -
- z' - *■ i. .

" nei; vieno

liejas Lieuivos laisvinimo au km,^ur - sanV^Lrkss, >ai tuo 
f kad duodžįnos aukos jilekur tarpu 'kč^^niTmo replėse atsi-

Z

kos plaktuko į pakaušį ar “ne- 
'.Linringo ats tikimo”.

Laisvėje gimusiam ir augu- 
alfe pąyįtštai ęlgė-Šj kk>s ^žo<Hiros ■ fameris laisvę, šiam žmogui visai nesupranta- 
į-buvo šventa Jie padurtas vergu vL ma ir net .neįmanoma . patikėti,
riritxri' . • . a-• • sose-gyvenimo.srityse: jis netu -kad- tokia valdymo sistema, kur
^■Ilsėti, minėjimams vėkti.-bėt ir gal- noris galį būti. Prieš eilę metų,
strMsi ■'turA-io ■Vrfrv.l^-vTzx .I 7-> e- .z ,

LIETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGUOS PREMUA
Draugija skiria premiją 1000 

dot už parašytą mokslnę Lie
tuvos istorijas, monografiją,.

Premijai gau ti taisyklės:
,1. Alanograflja turi būti pa

grista šaltiniais Ir moksline is
torine literatūra.

V
lejl Jo "bendradarbiai ’^robotą, k'ūrikldauBytu ir “tarė: "Tai kodėl žmonės nešąu- 
ritį, kad^JAV Bend ' daryW’:^ j'3111 .įsakyta -k’a policijoš?” šiandien gal ne- 
me^,.-l^fp ir Amerl 
l&turviai Nainio va- ihatimo ^ihaįteri^Įmo' febrij'ą, tačiau ir. dabar daugeliui, ’ ypač 

jfė su saknmis bando išrautifite- jaunosios kartos, nesupranta- 
Vgij.L^ir SeLkokį žmogaus dva. ma, kaip tokia nežmoniška siu 
shlį gyv^iima? Tatai nėįsivaiz- tema gali išsilaikyti ir net plėš- 

’dubjainos "• prievartos sistema, tiš? Atsakymas yra.‘pačioje "si- 
^fefr^Mraik^irJr^ik ^gelefi- stemos konstrukcijbjė; Pili pa/ 

/L;L- ’ ■fžSU^'w:k'Įtok^;/^uždšiigų^, gš- grindinė garantija,,, komunis-
vlL-J "•y- tams išsilaikyti valdžioje yra.

alnys, .K^P:Tr ritis'ttefrjčB -rūšies L^teomlistmai padarai* partijos politinė kariuomenė, 
S-pfe' TLB- ^didelius darbus^ ne- neišbėgibtų iš jfemš < ruošiamo .turėjusi įvairių pavadinimą:

i parašyti,, kai PLB prieitais metais Lietuvos j ląiš- bet lietuviams žinomų Užsimojimų ir atliktų naudingų
’"ra Pa^ar^2sl :i^.-- ye?tipgus :darf>M.ir būtų darbų priminti negali, neš'ne tik jis, bet ir jo vkdoVaU- 

T®tfiĖ)ė'v~eną- ..V^ TlamĮo. fr Bairzduko. rielaimė jamas centras dar nepadarė.
'Arherikbs lietuviai, kaip ir kanadiečiai, privalo da- 

sajnpfeis ir suderintais papjktjtilkis,-tnč^ "&fi>eti Uoti, kad Lietuvos laisvės kovai duodamos aukos nepa-

kurių Lietuvos* istorijos laiko- 
larpių. l /*^

^3. Mono jraf i ja turį blHi-jm- 
rašyta lietuvią'kalba, -

4. Monografijos ūpimtis —
150—200 psL (dvigubų .tarpi 
rankrašdo, kanceliarinio for 
mato lapuose)." ;

5. Monografija^ j^irašoina 
slapyvardžiui Prie įos pri^e 
mas uždaras voki^W'j b išvir
šinėje p'usėjė uSSSyffi " afffo 
riaus. slapyvardžiu.^voko ^yi- 
dy įdedamas lapelis su auto
riaus tikru varidu ir pavardę, 
veikalo antrašte irį adresu (pa 
geidaujamas ir telefono • nu 
mere).

6. Monografijai parašyti ’ ter 
minas — 1978 m. gegužes 1 d^

7. Rankraštį siųsti šiuo ad 
rešu: Lietuvių Istorijos Drau 
gija, 6547 So. Washtenaw Av., 
Chicago, II! 60629.

Premijos .mecenatas — kun 
dr. Juozas Prunskis.

X Rugyt
■W

VALERIJONAS JAK/tS r • . ‘ V z -piprt^ai:Tade inkai galvojo, kad auksas buvo
T An/ltvitn gebėti ifcdėniiš žyiįgten į.a^yllnkes. Visur kaulės prakaitas, o sidabras mėnulio ašaros. Kasi n 6-
L/e^reilGiniS iviacnu l^iccnil aplinkui sdlegototnls Airšūnėnus padengei ^kalnai. Po jffiįoš "3aratit kažkodėl.’gyvenvietės kapinynas neb u-

? reikią rį>e^ė5bri aūtbbn*- Tik vlefih ffievažfis auka —■ ihoteris per
.CLęsinys) ,• .. 5 , | siukSij^ Juint jau vęža • vingiuotais keliais- prie -kalnais šimtmečius tapiiši mumija buvo surasta .šventykloje

(Kelionė po Peru ir San Turint pakankamai laikorit tvirtas kojas visą atkastą
. / , < . rjiapliūrėtl reikia vaikščioti

Ak. tos pelno siėkiatičių kėliottes; or^zabjaAčty, yife. pąkaiiUma. plttJ^arfs. Vakar Tfoyię I&muri jau gūEŠtvh 1r l^yti -jvMri^is terašo
kompanijų brošiūrosl.Lali"daugybę sjtelycKjfr. akį ri-'Įy^šOsL Bąisu.psgšJ^il, bet. pelkes grįžti UCttacoflto Taip pat reikia tikėti gidui ir kartu įsivaizduoti, 
ĄojanM a* p^fekoja apiė buvusias aplinkui kilmingųjų
riką brošlūrij perŽftr&L bėt nieklto-noužtikši fj^jl- gyvcaMele reyidėncijas, bokštus ir observatorijas, o faktihai me
mo apie galimą ,®ri>nię. ,\i&3kal ireŽtBotaa. Dėl nežinomų priežaščiį,2^ (aj ‘^į } g .jaikurfą tašytų akmenų rikiuo
Gyventi laisvame ūkyje j visas brošiūras reikia skep- įeAŽs di^bėjimį tev^-inkų ;ap^
tiška! žiūrėtu JefsLaL tet, vėSlia augmenija ta^ '

Po Alachu HOchų jšlp pat neužmirštama ma 
no aplankyta rieti įytta San Bias salynas. Pernai rude
nį plaukiant tūnsCmu 'laivti per Panamos kanala te
ko tame saline sUstolL O. lis sapnas Centrinėje Ame
rikoje, Karaibį 'jtrofė, tik l'ėlitfs mylios nuo žaliuo
jančių Panamos džiunglių ir plantacijų, yra spalvin
gas, įspūdingas savo primityvumu ir įdomiausia rietą 
fotografavimui. Iš to salyno kelių šimtų salų tris di
desnes salas yra pasirinkę. Ir apsigyvenę, nendrėmis 
dengtose trobelėse, mažo ūgio kuna indėnai, kurie yra 
prisirišę prie savo šimtmetinių tradicijų, nesimaišo 

  _ ....... su kitomis rššs&iiįs, vėngta mišrių btedybų, fiėštatbrieA 
leista, per. s&tttAtoCtoš-vtBHa augmėfūja anėtigusi; ta- 'v-J* . s būčių, net nj^eidžia svetimiems tose salose pernakyož-
pU« Nelinoma mik UdSfecbd Pi-V'- iPo kėlių valandą praleistų, štbj" mistiškoje ap- Auna mdenai n^di savo ^a*c»Jas, jas kultivuoji
čą£ '’ėgKŠ^iLLYAlLtoiriivėraiU- priėlaidš ' ka'd Bakbje prieini Išvadų Ihd sunku iš griuvėsių atpa- lr J<? 1Įut°SL kas stiprina jų bendruomėiię. Šie Indėr 

i —’ iik- jūkų.mdetoų ( nai salose pa^^ar^ tik taJ^bt£iš,Jši turistai retai
ikiečui nKtikėtai-l Bera^jManuto šiuos keliones įspūdžius riėašmė JUOS apJ^1kb. Ojkų kai turistihis laivas atplaukia, tai

_ ^S^UV^eitAs la- IaiWy> • ūžtflciu fe^tę, kad japonų ekspedicija lū^iiažnsMna TUoj. tadiės gra-
J v, , kad iMnojA-fterii sostinėje, patrirtiho VUkabambos, pas- P«» m^o išk^tom.s Waar^nis pa-

KętioBę įM^chu Iricchu reikia pradėti ,K CtiUto. įį^ į/fetann -fkWjfr sav-o katiii&'inkU satin's buvirną; miestas buvo suras- sūeidžia laivo pamtiktiir vteą laikų plaukioja pne lai’
Tai apie 70 mit kdio&AssiatoAtojuSd^^d^lSau- 1^*nu ^člJk^oTį SficWti Piccbu. ■ Jh- .tiepos menesį Perti gįAėmojo Edmundo . ”^^P"d.avtm^ fr dova‘
rėš vakarus. Vagone sėdcdAntas gaįi ’ : y- -, j . ’ įGiiiEėbU DafcSr du japemki lynaetojai iš Tokijo ūni- nV- Berniukai nario į vandfcĄ ir gaudo turistu nąeia-
tojan&ą upę^ derGhgį su vėSli& lkry/ s / Po a&Oife)fxalĮ fr'resUuravimb -£^te&'<fa lurnalisĮM Sr |>ats atradėjas E. Guilleno m>as monetai Net moterys su mažąja valkais vuą (Tie-
bėles mdenes. mSiajančias,vaikus ant nugaros, raudon- audčšta InJa^staty^s tophnik" ,Kaįp jĮr, Įę«ika>,Mlkabamboje 20 dienu. Miestas yrk į piet -“4 iSsčdi sikurojė baidarėje laukdamos dovanų, 
^kruosčius vaikus laukiančius, Iš ; keic^įą ^saldainių jim5š;.sKŽldyČ Jr suga^onB jį&ųš• ųuo Cuzco. ; Tfrfiftęjfrjai tįųrqjo.sųn- daugiau) -- >i rt
n : gumos. Kai ktif vrcn tikfmą^erv^tairguo fuoti bc miikiUfu >i, ė -* . . . 7^. X , v

m ,paTd;nųw ja- bananus, -raudonus pamždofiis ir krū- meųls 
\;is krtų d:ir',fHi/iš daržo ištrauktų.dšržovių.’.L*' ’
V\kys į>i ipr;>hi:i prie indėnų spalvotų Z yflbuxVlsbr . -Bodos"fa*šfena.tik.*v«kar-buvo^pa^#tytayGtyYenvicĮė-aukštų .pilis. 
‘ : i pninitvMinias? Tur.’būt,. gyventojų^gyveiiinio-turėjo be ?gwenami$ų• damų-vandeutiekL*saulei -gar- "* s: ;

“Mano gyvybė pradėta audringą nikttį 
Lietus ir vėjas buvo mano 
CK niekAs dėU2jlūč£i: niano

jaučiasi

4 7 > ryčius uuv Ai>us uaugjau) >a
^^bnkaiMį su^hI8jtas ^- kdfc* daryti spah^ūs au<M^iA«W<fžiUBgKų tam-

g3££ bnd-400 ©'venafnų na- -----------JŽŽ! S1
nius^inžmlerUKf. h z ‘: ^griuvėsius ^LATJNhdTO

V niENRAATl

Naujienoj Chicago 8. ID. —SATURDAY, FEBRUARY 3> 1978t ‘ V,



K G. BALUKAS 
r* MOTtRŲ LKX«

(tiwfenl ‘ 
LU S-M44 

suidtanm^.
374-8004.

tapriktavsornybėz zūIraĮčtiės minėįinrai

Neprilda.woiay'bA' Nikaktlee
ni*ėjUn%5

'Šiais metais ypatingai iškil
mingai Mianri HetiMai rengia
si paminėti mūsą valirtj-binėB ne

nai buvo pristatyta Vietovių. 
Klubo kultūrinėje popietėje sau

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“TLsivs deryklie takva savo kejem, kad kas tlubuedamM iw 
ktnV- — R*. 12«tX. .
O M apaštalas reltaia. taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aljHna. 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi KrikWlonlmk. turi būti sveiki tr
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įvertinimĄ padarė I)r. Fd But- mui trukdymus, ir prašytį kaip Viešpaties patarta: ‘‘Neapleisk mus gundy- 
rimai, d be to autorę tia pro^a “ 1 “ 1 *“ ’
Siidingab žodžiais pasveikino

•oSrfw Canmvnfty k tin i kės 
Markinu* 4irwktcriv$

i? ^tidieul 8-—3 vat
.Wk 5Q-OT7 art* $62-2728

*-aa?3
MRf

LWOS 
CWIRURGWA 

WA 5-2670 
Jei neat- 

Ml

B£ j-53^

I* ČHIRŪRCAJ 
A«y CtGOS 

W3rt Street

A- Cccper Skupas Čikagos miesto t

PR. HLLNA PLECKAS 
Z r 7 OFTDMTTRISTAS .

. UEIUVISKAJ ' -
. mm ^įi: n ft.. ?A nr$u9'

,^Ęl8^Fribūro adnh£ ir

:jW^.pū5£4$iRt<; ■
Įę«pšrftT05 cfcąpęęijA* 

t ; 2SSLWEST fifed STRŠGT ■
popiet;'

> |*i»j5»nd[o*''7|į|^f > 448-5545 
iTš.■ "b .;

ilti, $p«c->«orEkV !įos

muose”. toriioe vengti j^guadas, steugtk pasirodyti tikrais kovotojais 
pnei kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo vaBjt 
Todėl kiekvienas Tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savu Vadui ir Mokytojui tr Bukimai 

tankis, o po įų 'dar kabėjo ir sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripafinlmą tr pagyrimą- 
pati ėaldrė.

Pristatymui pasibaigus, bu- Purieji? I t, kl«urim< etMke knysvti "Vilti* pū mirties", kuri* jeuriH ne- 
vo meninė dalis. Ištisa BetiiviŠ- m«į*«nai. RaJyfchei. 7 •

F. ZAVIST, 3nj Wrist 44th STREET, CHICAGO. ILL 6062?.
- IV. RAITO TYRINĖTOJAI.

,Į Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.
Visi tina, kad mirtis yra Eauri ir paiieCIa kiekvieną. Bet kvr yra ml-

ties metą sukaktį. Bus suorga
nizuotos pemjĮAoe ir beturiu 
pasirudyiMs BūSe»U Centre.

Tautos šventu rengiama Ku
sano m. 10 d. 2?d0 vai. Uetįrrii> 
Klubo suteik Malimą oiįrani-
zuo^ą Amerikos Vfetuvių Tary-f.^ -----
bos Miami skynus. I koncerną lApTdė ^bfetė -Ju’ozė

j Minėjime kalbėti yra pakvie Krištolą it ytė - Daugėlienė. Pia-' 
Į stets Jonas Daugėk. iš kažnynL ninu solistę palydėjo pianistė 
I no Juro. Meninėje programoje į IX Idaogmifttenė.

*’bus koncertas, kuriame dainuos. Thi Wvo tikrai reta, graži 
mūsų rškifiejl dairiai - Ristai j kultūrinė pramoga, kurios pro- 
Danutė Stknkaitytė ir Stasys gramai įprastu nteistrižkuinu 
Baras iė 'Cikagdė. Be to, bus pa- vado* avo . Įdubo kultūrinių rei

ki \ vedėja K. Kodatienė.■ skelbtos reroliucijos tr renka
mos aukos Ąmešikos Lietuvių

' kad j minė
jimą 9U{fl aukš. svečių, tiek
Š ^atesnės'Jliaml apylinkės. 
Įlėk'tr svečiai -~-.atustoga Ute

Mažeika# Evans
a

Laidotuvių Direktoriai

■Jau/60 įihtę priėjo nuo di- dano .gadynė. Vlsaijj- 'fe^dąife 
džiųjy mūs tautai (vykių. Irki- skleidžiama rusifikacija..- 
tuose kontinentuose vyko pa- žmonės pagamina^, iššluoja ~\'y- 
sikėitimų, bet ypač Europoje. ■ resnysis brolis^ Maisto ^garrJ-. 
Griuvo sostai, kėlėsi naujos vai- irių ir kitų buitinių dalykų- Bo- 
stybėa. Po priespaudos ir mūsų tūriai norėdami gauti, valandas 
šalį nusiaubusio svetimųjų ka-' turi išstovėti'eilėse. Nepaktelda
ro kėlėsi ir elietuva. Kas to no- mi sunkaus okupanto jungo"įž- 

‘prisimena, tiems sunku supras- vergtieji metasi j desperatišku 
ti kokiais jausmais tada gyveno kovę.. Jų kova, kaip- ir oktgian- 
Liękuya. Iš vienos pusės nati-''

1 krūmas ir baimė dėl nežinomos 
•ryt drenos, iš kitos — džiaugs
mas, kad rirš senosos sostinės 
sušrito aušra Lietuvai žadanti 
'laisvę.

• N'epraėjus nė metams jau sa
vanorių,:. pradžioje negaustls, 
pulką! .žygiavo Lietuvos laukais

AR TIEKAI TAiPT. ' i 
. (ktkeita 2 3 psLj . j 

■aiškūs, itri Lietuvos okupantą 
agentai•■ 1? ją klapčiukai Pri
tariu tn 5‘ nuoiDOneiė'kad visi 
jlėĮtfyial turi nepasiduoti agen
tų ir jų, klapčiukų, jt&kbi, kuri 
stengiasi infcsų jaunitelms su- 
vilMH JV^rion^s pionierių sto
vyklomis ir Vilniaus^propagan

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

Of^ĄV^eįifito,-'8n^a<į, trediad
V'>t^'^fe^^-jraĮę4^adie-

a p.
‘ -y^^WAS-PROTEZISTAS 

iMėa< ban- ■CR- • ^S., S^UltfpeeaĮU ketoms. 
IWWHj^eb. Support® ii Lt

Ik<Mt>ta33 if,PR J-0K4 
M StItal vi Sr jSttW Drkhly 
Ttft .bJ^y^Ore : 
~r^iwf<r Wwy^toOak Liwfi

krašto priešais, kurie į besiku- 
.yančią -.mūs., valstybę varžėsi S 
riji} pusią Ir vėl norėjo uždėti 
.verg'.ioB • pančius; ■ Savaitė po 
-Savaitės, mėnuo po mėnesio, yjl- 
tys didėjo, o kartu kilo ir entu
ziazmą* • visoje -šalyje. Likvi
duoti bermontininkai, įšvytį'ko
munistai, jau .pegitiauki ir vo
kiečiai. Tik .lenkai, rij dar kom- 

;..tinivo visokiai - klastas ir su 
Kjaft. įvykdavo vienokių hr kito
kių. nesusipratimų. . .

>0 koks džiaugsmas buvo su
laukus savo Steigiamojo seimo, 
padėjusio valstybės pagrindus. 
Viskas buvo kažkaip šytežia, kiL 
nū; dar neįprasta-. Juk mes tu* 
-rjmė savo valstybę, meį laisvi... 
■Mes turime savą vyriausybę, sa- 
,vą tais^-ą spaudą, savas mokyk
las. . Meė Įalimfc laisvai dirbti, 
kurti ir džiaugtiš »avo darbo 
'vaisiais. Niekieno nevaržomi 
.žrtiouės .dirix), kūrė, siekė moks- 
4b ir visai Sabai gerbūvio.

jau Bėida Da^ lįyg^: Ji pi- dos /ku^ais, kūną - tikslas yra 
vadinta '■> ^‘^išnystešl' vardu.1 
Knygoje autorė aprašo savo

si įvairiais bQ.ds.fe. AktyriisMr 
pasyvus pasiprieštitimas; jau^'tę
siasi nuo okupacijoj pradžios, 
kurios pasėkoje okupantas; jau 
išžudė virš pusės iniHJdoo mūa : 
žmonhj. ■ ' -''y. i‘

O m.es po antrojo kars, atsira- ; 
dę čia džiaugiamės .rasta.-Wsvę. 

..& tikrai yra kuo. džiaugtis. Daug 
kas ta laisve naudojasi .įoose- 
Jėti mums^.brąngtas ^vertybęs.- 
Daugybė įvairių orgnrjzėcljų,: 
sava spauda, vis naujos knygos, 
radijo programos, lietiiriška te-’ 
Terizija. meno, parodos, koncer
tai, dainos ir šokių ansambliai, 
sava opera, savų' mokslininką 
simpoziumai,, lituanlstirtiapšrie-.- 
tteas ir daugelis kitų krdtūri- 
nįų apraiškų, tai jūra .orak,'.kuris 
išeivijoje palaiko savos 'taftos 
gyvybę; kuris tr pay-ergtantki^- 
tui teikia vilčių. Taigi jėgas go
rime ne menkus.. Jas feStatų tik 
labiau suglaudinti, irpaeaulĮul 
visą lailČĘ rodyti, tikrąjį okupan
to veidą.. Tik gaila, kad_.atĮi- 
rand'a žmonių-’.pas:šovusių muSis 
vadovautu kurtė nepajėgia, nu
galėti savų tuščių ambičijgriA

Vasario šešioliktos - duoti 
idealai mus turi jungtį ypač, kii 
urieš akis dar didžioji tav^ėfis 
'aisvės kova ir tai. kovkl, mūs 
talka. >.. Veadįffa

rentos-a

tuvižSajai skaž^jų visuomė-
-,. \ • -4--v ■

*iriiu -įa&niu^/ jar>-
nūoiftii' užteko ir. kęflų savai
čių 'pabūti .tuose kursuose, kad 
parveįi&vęs, viekai • paiSedkJrti^ 
kad Atekepčiū šaTo tėvų, kam 
jie pasitraukė ižiSetuvos*. Tai- 
gi įnaforne; kaip ^rįrit gė^.p^ 
HK^tlfc^iipia^tpagitatoriai: si>
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r kr . ' < i ? > «* ' •'* ' /

<* *V£ms Iprogrimos H WOP A,
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Nors nejlgas buvo nepriklau- 
^omo gyvenimo laikotarpis, btt j 
jis tauta subrandino, davė pa
justi kas tai yra laisvė, reflk 
kią ^turėti ^avo valstybę. Po 

tamsos žmones jau-

- Japonijoje nedirba 2*08% 
artini tik ųt- ' . .';A

- - ’ Nuešlrdtiįj^ms.-ėčĮfi IX P..'RarM.Ejfi-Jskams, <foJt-
■ relėms".-^ Rim^ailėl.' .Angelei, kurie' Ttipniosi nė tik jo 
sveikata, ramino ligos .patale, nesigailėjo išlaidų: }6 'pragjė- 
A^nįuL'Si^^&:.įaiku’ g £su dėkinga savo mamytei A. 
•W'jntors- .kuri atbrido .iš’ Floridos padėti ti-ajkyti laido-., 
tūvėš.'' •-..'AZ-š?/' T •■' ’■?■'■'' • " '-..'• -. ••• : -.- :.. ■

; u^oJąE^A^^ Kasfyčte ^\Al$Avį&-
moms, prt

UP ano 5yro brolio Xk>nTą'-'A? Bmįm5ĖuX, 
stems j*amžiną ,jį>ihk> Sietą. PakartotFnai dĄbju Edv. 
Pikelnil,? kurte; ^ foto aparąhi paliko paskiitūuuš Į am
žinybę - - ‘ • -f’ ‘

Jteiskiu p_0i&ą^ p; J; Ridikui.
ir’gr’abife^n^-Ūi*-, jpatfiqtWydvi^; - ...*;/ '\'-
š Nueritedųsačiū P.Mockaičiui, I*,;Rįfa'anaxiskam< p. 
Kaminskams' p) 'ŠĄaĮSęliaius, pL;: 51adiėvSčiami> u£ dalyvi-' 
vimį ‘

Dėkoju; norėjo vįifcteį
atsisveikinti/ bėtridėif trumpo pnešk«YėdJ nlo laiko Dega- 
įėjo./,- ® /’• Vto £ L/<s/ /;/'- :.,.to/ •.’ •' 
- Nulipdę uJiftfeĄs:v '' / .•*' / < ' -'i-'

AmeMkdji Av&ohėJ?r Jwf&teLietuvoj.

prie pa^otinjo atsisyeikinįęio.
A£r& įį jk/.JJįbriarnš* p. į>. PtkęlTams

rms ir sūnūs

MARUI ETTE FUNERAL HOME 
l t/ 2533 W. 71st Street 
X Telėf.: GRoveMD 8-2345A
& 1410 Sb. 50th Ave., Cicero
■ t, . TeleL: TOwnkaD 3-2108-1
J FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

I " AlKŠT® TUTOMOBILIAMŠ PASTATYTI

NARIAI:
Ckiexgcs
IJįtnvlų
LajrfoUivių
DirtKtori^
Associacijos

AMBULANC1 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL 
* . 

TURIMI 
KOPLYČIAS _ 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
M07 So. LITUANICA AVENUE Phone: YArda 7-W1

/r f JfiAįĄi JMėm bi&u*

TMet: NBnfcck «413
. nil,'$<». MAPLEWOOD AVE.
r a _ > K* c *

’alsVe k vepiantį rytą. Savoa tau
tos vertes pajantinias pasiliko 
Ir vėl tautą ižtikus nelaimėms. 
Tas jausmas ir sukurtos verty
bės tautoje pasiliki, kaip pasi
liko ro»Tsų protėvių dideli dar- 
bai ir žygiai vėlesnėms kartoms.

Šiandien tauta kenčia vėl tų į 
pačių rusą, tik jau komunistų, 
dar žiauresnę priespaudą. Sibi-. 
ras pavergtoms tautoms yra to
kia. pat pabaisa, kaip tikintie
siems pragaras. Tame Sibiro 

pragare dar ir dabar tūkstan
čiai kenčia: Kuriems po daug 
metų sunkios vergijos c leidžia 
grįžti į tėvynę, tie savoje Saly
je Taikomi posūniais. Tikraisiais 
seimininkais jaučiasi atėjūnai 
maskoliai. Ten atnaujinta , ir 
buvusi carų pešta spaudos drau

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

INSURED

FCR ANNUM*

$5000 or mor* 
minimum 

SO mon*h«

PER ANNUM' 

eorHfleater, ‘ 
S5000 »r mar* 

r. 4 mln.

'■ ?iv\±2^z7*'

PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
to FEDERAL f ;

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION -

, HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER A VENTE

CHICAGO, ILLINOIS «W32 < > 3
P£R ANNUmS 

$1000 or
(WEST OP ČALŪFtRNlA AVĖ.) >

3 ' ’ -' ,>z . r

1446 So. 50th Avė- Cicero, ŪL Phone: OLympic 2-1003

434S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU S-J57J

/ GEORGE F. RUDMINAS
MU So. LITUANICA AVK TeL: YAn?> 7-11B8-1UI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICI)

2424 WEST' 69th STREET
2314. WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot Hills, FL J74-4418

REpvbUe 7-1111
Vir vini* 7-6671

M54 Sa. HAL&TED STREET Pheoe: YArds 7-1B1I
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NEW YORKO DANGORAIŽIO PAVĖSYJE

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
kų tėvynė yra Artima- m’ri. namuose Tokios jautie- 

imj gauti maisto bei 
' < krautuvėse, nes Ag- 
)s departamentas nu- 

ad jautiena turi būti ver 
kol jos gabalo vidurys 

145 laipsnius Faren-

P» ‘^iė«rs. o 13-rne šlmtm^v 
jau pateko į Kiniją. Kinai ir 
ponai jas iškultivavo į siezianą statė, k 
trijų pėda iigašaknį augalą raus: dama, 
vai violetinės spalvos. Morkus'pasieks 
yra pastarnokų, salierų ir petruš/neito. Tokioj temperatūroj ne

išsilaiko salmonella ir kitos bak
terijos, atsiradusios paruošiant 
mėsa rinkai bei virimui.

kų giminės. Jas mėgo senovės 
graikai, romėnai ir kitos tuolai
kinės Europos tautos. Nustaty
ta, kad Šveicarijos gyventojai 
morkas naudojo net 2,(KM) metų! & Consumer Information 
prieš Kristaus gimimą. Anglijoj j Center, Pueblo, Colo. 81009, iš- 
morkos atsirado tik šešiolikto i leidžia kiekvienų metu sezonu 
šimtmečio antroje pusėje. Iš;valdžios leidinių katalogą. Jame 
čia, taip pat iš Olandijos ir Pran! būna apie 200 leidinių,, kurių 

dalis yra siunčiama suintere
suotiems veltui arba už-labai že
mą kainą. Consumer Informa
tion katalogas yra gaunamas

cūzijos pateko į Ameriką. Mor
ka yra skani ir maistinga dar 
žovė gausi vitaminu A, labai 
svarbi geram regėjimui.

a Nedavirtą bei nedakeptąPe^U^‘
(rare) jautieną galima užsisa-' © Autobusai produktingiau- 
kyti restoranuose arba pasiga- šiai sunaudoja benziną: net 5

kartus produktingiau už lėktų-;senai ir jas. skaitysiu, kol tik 
vus ir 6 kartus už traukinius, [galėsiu, nes jos yra geriausias 
Kiekvienas keleivis, važiuojąs. laikraštis iš visų laikraščių. Va- 
autobusu, o ne lengva mašina, ’kar aš mačiau, kaip rusai kan- 
kasdien sutaupo apie 16 galionų (kino Simą Kudirką. Nedaug ką 
benzino; taip pat prisideda prie geresni tie rusai buvo Pirmojo 
grynesnio oro palaikymo.

< @ kadaise Amerikoje mais
tas bei jo produktai buvo labai 
taupomas. 1622 m. keletas Ply
mouth kolonijos pilgrimų ar, 
šiaip žmonaių buvo viešai pla
kami už nenunokusių kukurū
zų skynimą ir jų valgymą.

M. Miškinytė

pasaulinio karo metu, kai mes 
norėjome laisvės. Man labai gai
la, kad negaliu prisidėti prie jū
sų platinimo vajaus: pas mus, 
kaip ir pas jus daug prisnigo, 
kad nei išeiti, nei išvažiuoti 
Įima. Vasara tuo reikalu 
jums ką nors padarysiu”.

aš

TRUMPAI

BIRŽELIO 11 IKI BIRŽELIO 18—8
BIRŽELIO 27 iki Liepos
LIEPOS 25 IKI RUGPJŪČIO 3 — 10

6 — 10

31 — 10

d.
d.
d.
d.

Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luxemburge galima atsis-. 
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti L 
Chicagą tuo pačiu bilietu. ‘ >

Į kainą Įeina visa transportacija iš Chicagos, viešbučiai 
(po du kambaryje), pervežimai ir maistas.

Kainos bus praneštos vėliau

6557 So. Taimen Ave. 
Chicago, Hi. 60629 

312-737-1717
— arba—

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, HI. 60601 
312-644-3003

| Air fares subject te change and government approval

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu (Mėnraščio steigėjos bei lietuviškos pir®C-

ir atuekcnt būtinai pareigu įsenus. lietuvybės linkimui tkel- 
bfcmrs platiniruo yjctus-

** L!«tav« ir werrtw Ilatrrix Irirre 
pornos tr I r?nd6riui cr skupretah v Izallo

TAUJIXXO3 priaiko rivo Ueturiu deraokrtUnes grupes, Ty bendras Initlti- 
eijM Ir remia rirų lietuvių bendruosiaf darbui bei tfkito.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja Keturių dauguma Kali narimetimo. reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
’r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gemose draugijose girti Naujie
nas rrt mada. I^ai ta mada tampa jas pfe numeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
žfcelbdama platinimo vajų kreipiasi I visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu įdaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie^ 
tuviškų reikalu renes«».
KMNUOJA: Chicago!* ir Kantdoi* — 530.00, metu — 51CM,

frimr mėn. — $830, vienam mirų 53.00. JAV vtrievr metams
— $26.00, puse! metų — 514.00, vienam men. — 5230. Užrienlue-

— 831.00 metams. Susipažinimui siunčiama savalty nemekavsal 

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 606G8

SIvriiM---------------&>L Ns^jleniį prenumerata!, ZublUejfcio
rajsna proįt paremdamas iietuviiką epaudą.

Į j Vajaus proga praiau ripsti N«njienaa dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

FAVARDB IR VARDAS

1DRESA3

— Juozas C oreli as, pra tearia-' 
mas “NaujSeni/’ prenumeratą.1 
sveikina “Naujienų” Redakto
rių su visais benriradarbia«s, lin- ’ 
kėdamas ir toliau, kovoti su vi
sais Lietuvos neprieteliais.

— Inž. Eugenijus Bartkų 
pakviestas pagrindiniu kalbėto
ju Detroito lietuvių Lietuvos 
laisvės šventėje, o Petras Bu-! 

j čas kalbės Cicero, 111. Minėjimai 
Į įvyks vasario 12 d. Alto pirm. 
’ dr. Kazys Bobelis kalbės Kle- 
velahdo lietuviams, kun. dr. Juo
zas Prunskis bus Rochesteryje. 
Abu minėjimai bus vasario 19 
dL Alto sekr. kun. Adolfas Sta
sys kalbės Brocktono lietuviams 
vasario 26 d. Sen. Robert Dole, 
R.-Kansas, ir prof. dr. Jonas 
Genys iš Washingtono kalbės 
Chicagos lietuviams vasario 12 
d. 2 vai. popiet Marijos aukšt. 
mokykloje.

_Sol. Algrdas Brazis bus pa
gerbtas Lietuvos vyčių tradici
niame Lietuvos atsiminimu ban
kete vasaro 5 d Martinique res
torane. Vasario 7 d. G vai. jis 
dalyvaus St. Petersburgo Balfo 
sk. ruošiamam koncerte Lietu
vių klubo salėje. Sol. Brazis yra 
Balfo direktorius.

— Illinois valstijos loterijoje 
vasario 2 d. Bonnaza traukime 
laimėjo 12, 139 ir 7563, spalva 
žalia. Goldstrik lošime laimėjo 
48, 36, 33 ir 12.

♦ Amerikos Lietuvių Taryba 
kviečia lietuvišką visuomenę 
gausiai dalyvau ti rengiamose 
diskusijose “Lietuvos byla Hel
sinkio - Belgrado konferencijų 
šviesoje’7, kurios įvyks šį sek
madienį, vasario mėn. 5 d., 3 
vai. p. p. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose. Pagrindinis kalbėto
jas — Algirdas Kasulaitis iš Cle- 
velando.

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Nanrvai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermąk Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg.. 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. S64.200.

15 M. SENUMO 5M> kamb., 3 mieg., 
daug rūbinių, 2¥z mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. S54.000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32.500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

BALTAS SNIEGO PARKAS

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tu mūras ir garažas. įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamate nu- 
pirksit už S40,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušu medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

— W. Hoff mano šeima 
Marquette -Parko specialiu laiš
ku atsiuntė penkinę už kalendoj 
rių. Ponia Dana Eičinas' iš 
Brighton Parko atsiuntė $3. To$ 
apylinkės tautietis užsisakė Nau 

-jienas 6 mėn., bet pavardės prau
sė neskelbti. Po S2 aukojo: po
nia Ona Sulaitis iš Brooklyno, 
M. Mat j ožaitis iš Rochester, N. 
Y., Juozas Arcišauskas iš Chi
cago Heights ir ponia Domicėlė 

_______ ____________ Dėkui 
visiems. Visi skaitytojai pra
šomi remt Naujienas ir jas pla
tinti. Vsi lietuviai kviečiami į 
jas atkreipti’ savo asmenišką 
dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir pareikšti savo asmeniš
ką nuomonę jas užsisakant. Pla 
tinimo vajaus proga Naujienas 
siunčiamos susipažinimui dvi sa 
vartės nemokamai.

— Barbara Šmotelis iš Mar
quette Parko, ne tik talkinin
kauja Naujienų parengimuose 

ir darbuose, bet ir kiekviena pro
ga remia jų leidimą aukomis. 
Dėkui už vizitą, malonius ir nau- ! Butelis iš Rockfordo. 
dingus pokalbius, dėkui už anks
tybą prenumeratos pratęsimą 
ir už ta proga Įteiktą stambes
nę auką.

— B. čepauskas iš Gulfport 
apylinkės, St. Petersburg, Fla., 
pratęsdamas prenumeratą, at
siuntė Naujienų paramai §10. 
Dėkui. Taip pat dėkui to mies
to tautiečiui, užsisakiusiam Nau 
jienas vieneriems metams, bet 
pavardės prašiusiam neskelbti.

iš
M. L. S.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininku*

4243 W. 63rd St., Chlcfige 
TeL 767-0600.

HELP WANTED — MALSr 
Darbininku Reikta

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 srba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS?
Namy Statyba Ir Remontas \ j

— Dėkui Dr. V. Dubinskui iš 
Beverly Hills" apylinkės už at-

— Ponia A. J. iš Pensilvani įsiustą dešimkę kalendoriaus pro- 
jos taip rašo “Rasite $10 dėl * ga ir už gerus linkėjimus. Dė- 
Naujienų paramos ir už kalen kui Vytautui Cibui iš Chicagos 
dorių. Naujienas skaitau jau pietvakarių už $2.

Ar įgyjamas išganymas 
per krikštą?

Atsakymą, rasite šv. Rašte. 
Dievo žodyje. Kviečiame šį 
šeštadienį 9:10 vai. vak. mie
lą skaitytoją pasiklausyti mū
sų radijo 
106.3 FM. 
dus”.

MAINTENANCE 
MECHANICS

programos, banga 
per ’“Lietuvos Ai-

Naująjį Testamen-

s “LIETUVOS AIDAI”
KAZĖ BRAZDZIONYTĖ,

PROGRAMOS VEDĖJA
S/ WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARDA NOREIKIENž

2808 Wert S9tk St, Chicago, UI 50629 • TeL WA 5-Z787 
Didelis Mslrlnklmts foro* rOilee Ivtlrlv

MAISTAS Ii EUROPOS SANDRLIŲ.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROURTTg gift parcels servicb 
1561 W. »9th St., Chlc.^e, |||. 60629. — TH. WA 5-271/ 

1333 $«. H«li+»d .*t„ CMc*t«, IIL — T«L IM-Wf

Jau runs laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių 90 

Chicago® lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
>10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atnžiavęa

(1660-1930) metq
664 pat Kaina

_ _ , lleturi*. piršot
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, rtatytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiaial ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokomeutai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtof mokyklos, ikaityklot, ban
kai ir kt. ’

Norintieji Hą knyga irigytL prašomi parašyti čeki arba Mooey 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir paalųgti:

1739 So. H&lfted St, OdcMA flt MMS

Paimkite 
tą pasitikrinti asme niškai duo 
tąja jDievo tiesa.

LIETUVIŲ KOPLYČLV,

3638 W. 83 St, Chicago.
Kiekvieną sekmadienį kvie

čiame pasiklausyti visus Šv. 
Rašto tiesu 2:30 vai. po pietų.

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Ave.
Chicago, Hl. 60629

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

Albertas ir Kastutė Rozėnai, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai.
Spalvota
baseinas, 
aikštelė

TV, šildomas maudymosi 
telefonas, vaikams žaidimo 
Galima rezervuoti telef.
501—523-9814.

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Loke.)

Dalo namui II taute Ir H rldaut, 
Dirbai garantuota*.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background 

conveyor systems, overhead cranes., 
hydraulic systems and other 

plaint machinery.
Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC
3426 S. KEDZIE AVE.

An equal opportunity employer

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI į

Turiu Chicagos miesto loldlmą;
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

€ TeL 927-3559

of

Di M UJO
S2—40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas ponai ninkami 

Kreiptis

4645 So. ASKLAND AVI. 
52S-377J

WATCHMAN

willing to work any shift.
6 day week.

Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 

Steady work. Previous work record 
will be checked. Must read and write 

English.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer.

PORTER — DAYS
Full time person, to do ware
house porter work. Should be 
able to speak English. Excell
ent pay and best benefits.

Apply 2nd floor j 
Personnel

KROCH’S & BRENT ANO*S
29 So. Wabash

An equal opportunity 
employer.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

LADY wanted to live in nice home ( 
and good surroundings in South- . 
west suburb, light housework and to Į 
supervise elderly couple. Room and» 
board plus salary. Must be able to, 
speak Lithuanian and English.

Can 849-4280

HELP WANTED —■ MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

Free room for male or fo 
mrle senior citizen in exchange 
for verv light duties.

8GL0171
RENTING IN GENERAL 

N u e m e * 

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas miegamas kambarys su virtuvės 
privilegijomis ir kitais patogumais, 
pirmame aukšte, vyresnio amžaaus 
vyrui ar moteriai.

TeL WA 5-6742

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI Ir BRANGBNYBH 

Pardavimu ir Taisymu 
2646 WEST 69th STREET 

T»I«A: Republic 7-1*41

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

Taip pat daromi vertima b flmtnlv 
Iškvietimai, pildomi pilietybės prs- 

? švmal ir kitokį blankai 
Š M , ■ ■ ■

Siuntimai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS. 4065 Arehor Av< 
TISZTSSmmb* :r *—*~n
ihicaso, III. 60632. Tol YA 7-5W

BEST THINGS IN LIFE
l^il Frank Zipollt STAY! FARM

^late.Farm Life Insurance Company

Didžiausias kailių A 
pcuirinkimas

peš vlenlBteU ilŽįVj

Chicago je

(ištaigos) ir 
677-8489 

(boto)

185 North Waboah Atotm

MAQJlCIfQt, CBJCA*-’* L, FC0WAM*i, lW»




