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DR. K. BOBELIS IR DR.,L ŠIDLAUSKAS 
PAPILDĖ KASULAICIO PASKAITA

REAGAN PATARĖ RESPUBLIKONAMS
NETVIRTINTI SUTARTIES

.' ALTA panaudojo Helsinkio aktus Lietuvos 
laisvės kovai stiprinti

CHICAGO, UI. —Amerikos Lietuvių Taryba Helsinkio aktų 
neruošė, bet-ji matė, kad tie aktai pakeitė tarptautinę politiką.— 
pareiškė Dr. Kazys Bobelis — Teisybė, prelegentas Algirdas Ka- 
siriaitis pasakė, kad Helsinkio aktai nėra nauja tarptautinė su
tartis, bet visos pasirašiusios valstybės yra pasižadėjusios tuose 
aktuose, paskelbtas pagrindines idėjas taikyti praktiškame gy
venime ir siekti Europos saugumo ir bendradarbiavimo, kad ga- 

tada, 
teisių

lėtų pasiekti taikos. JAV pasirošė Helsinkio aktus tiktai 
<kai sovietų valdžia sutiko priimti pagrindinių žmogaus 
reikalavimus ir pasižadėjo juos vykdyti.

— Sovietų-vyriausybė pasi
rašė daug tarptautinių susitari
mų ir veik visus sulaužė, — tę
sė’toliau Dr 'Bobelis. — Nėra 
abejonės, kad 'sovietų valdžia 
laužys ir Helsinkyje viešai pa
darytus pažadus. Sovietų diplo
matai ir valdžios atstovai jau 
šiandien juos laužo. Amerikos

• Lietuvių Taryba vis dėlto nuta
rė pasinaudoti kebais Helsinkio 
aktų paragrafais, kad galėtų iš 
kelti tarptautiiiėįįzkonferenci-

.Teko: pastudijuoti Helsin- 
rkio* aktus ir pasinaudoti keliais

jų paragrafais, kalbančiais apie 
pagrindines žmogaus teises, so-

, vietų Valdžios atstovų pasirašy
tas, ir Helsinkio aktų mintis, 
kalbančias apię tautų laisvę. 
Reikalavome laisvės ne tik pa-

r.vergtiesiems.Lietuvoje, bet vi-: 
siems 'lietuviams reikalavome 
laisvės susisiekti su užsienyje 
gyvenančiais .broMaut ir -teisės 
sujungti karo metu: išsiskyru
sias šeimas. .

’ Dr. Bobelis priminė, kad AL
TA ‘paruošė platų pranešimą 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo kotnitetui, o vėliau jis 
pats, kaip sen. Robert Dole pa
tarėjas, nuvyko į Jugoslaviją ir 
dalyvavo Belgrado konferenci- 
cijoje. Jam teko susitikti su 
sen. Dole, ambasadoriumi Ar
thur Goldberg, informuoti juos 
apie teisme okupuotos Lietuvos 
kėti, padėti sen. Dole pasi
ruošta Belgrado konferencijos 
plenumui, vykusiam 1977 m. 
lapkričio 25 diena Savos . rū
muose, o vėliau patarti amba- 

’ sadoriui Goldberg padaryti pa
reiškimą. .

Valstybės Departamentas iš
leido ir rengiasi išleisti dar vie
ną knygą apie Belgrado kon
ferencijos eigą ir suvažiavusių 

' Atstovų* padarytus pareiškimus.
Knygoje nėra konferencijos 
protokolo, bet yra įdėtas kiek
vienos delegacijos padarytas pa
reiškimas. Jeigu kas norėtų Vai 

' stybės Departamento išleistą

ir ruošiamas dokumentų 
gas įsigyti, tai ALTA mielai pa 
tarpininkautų. Tikimės gauti 
Dr. Bobelio kalbos tekstą ir vi
są jį atspausdinti Naujieno
se.

Bet įdomiausią pareiškimą pa 
darė Dr. Kazys 'Šidlauskas. Jis 
pareiškė, kad kalbėsiąs be pa
ruošto teksto, nes neturėjęs lai
ko kalbos parašyti. Pačioje sa
vo kalbos pradžioje jis pabrėžė, 
jog tam tikra mūsų spauda, nes 
kęlbdama Alto pirm, padarytų 
pareiškanų Helsinkio aktų klau 
simu, o skelbdama brežnevinę 
propagandą,, pasielgė labai ne
etiškai, klaidingai informuoda
ma savo skaitytoj us.

—. Reikia neužmiršti, kad Hel 
sinkio aktų klausimu buvo pa
darytas išsamus ir apgalvotas 
pareiškimas, — pasakė Dr. Ka
zys Šidlauskas — Taip pat tuo 
reikalu buvo paskelbtas ir Dr. 
Broniaus Kaslo svarbus pasisa
kymas šiuo klausimu. Kaikuri 
mūsų spauda neįdėjo ALTo pir
mininko pareiškimo ir nepasi
naudojo sksperto nuomonėmis, 
bet leido paprastam policinin
kui mesti į gurbą svarbius pa-i 
reiškimus ir paleisti brežnevinę5 
Helsinkio aktų interpretaciją. 
Tai labai neetiškas pasielgimas, 

! skaitytojų apgaudinėjimas.-..
Kiek lukterėjęs, Dr. Šidlaus

kas pridėjo, kad jam, kalbos ne 
parašiusiam, išspruko polidnin 
ko vardas, nes jis visai nenorė
jo paniekinti visų policininkų, 
nieko bendro su Helsinkio ak- 
tis neturėjusių, bet jis turėjęs 
galvoje neetiškai pasielgusį vie- 

i no laikraščio redaktorių. Taip 
r neturėtų pasielgti nei vienas lai 
kraščio rdaktorius, pastabą 
rėjo padaryti žurnalistai...

(Bus daugiau)

kny-

Praeitu metu lapkričio 25 dieną senatorius Robert Dole B^grado konferencijoje iškėlė Pabaltijo kraštu paver
gimo ir-įjungimo į Sovietu Sąjungos klausimą. Jis nuro Jė, jog tai vienašališkas pavergėjo elgesys. Sen. Dole 
padėjo į šąli jam valstybės departamento pasiūlytą kai oos tekstą ir pasirašė kitą kalbą. Dr. Bobelis, sen. Dole ! 
patarėjas, '.jam padėjo paruošti Belgrado konferencijos plenumui pasakytą kalbą. Paveiksle matome iš kairės i 

dešinę Dr. Kazį Bobelį, sen. Robert Dole ir Amerikos latvių f atstovą A. Mejerovičių.

SADATAS IŠSKRIDO Į LONDONĄ-—Politikai pasididina
PATENKINTAS PASIKALBĖJIMAIS

Prancūzijos socialistai į rinkiminę kampaniją 
eina vieni, be komunistinės koalicijos

1 WASHINGTON, D. C. — Trečiadienį prezidentas Anwar Sa- ! <>u dabar gaunami £20.000 m.e- 
datas ir jo žmona, atsisveikino su prezidentu Jimmy Carteriu t tams, pareškė

- - KALENDORIUS

Vasario 10: Skolaslika, Silvanas 
Gražutė, Mingėlė, Skaistutis, 
Kęsgailą.

Saulė teka 6:54, leidžias 5:16
Oran Pasirodys stuM,

Prezidentas Carteris yra įsitikinęs, kad dauguma 
senatorių patvirtins sutartį

WASHINGTON^ D. C. — Praeitą trečiadienį senatas pradėjo 
svarstyki prezidento pasirašydą naują sutartį su Panamos vy
riausybe. Prezidentas Carteris prašė krašto gyventojus ir se
natą leisti patvirtinti naujai pasirašytą susitarimą, nes jis bus 
naudingas ne tik JAV. bet ir visoms pasaulio valstybėms. Pre
zidentas įrodinėjo, kad reikalas eina apie krašto apsaugą, todėl 
visi — resiRiblJkoiiai ir demokratai — turėtų pritarti paruoštai 
sutarčiai. Prezidentas priminė, kad abiejų partijų vadai vedė 
pasitarimus su Panamos vyriausybėmis, todėl abi partijos pri
valo sutartį patvirtinti. Jeigu senatas patvirtintų pasirašymą su
tartį. tai ji įsigaliotų 2,000 metais sausio 1 dieną.

Prezidentas kraštui ir sena-, 
toriams priminė, kad naujai su-( 
tarčiai pritaria rišos krašto ap
saugos jėgos. Sutarčiai pritaria? 
JAV karo jėgų štabo viršinin
kas, laivyno, aviacijos, marinų 
ir pakraščių viršininkai. Jie pri-

Be pagrindo- apkalti
no atstovą D. Flood

WASHINGTTN, D. C. — Sen. 
ėjo įsitikinimo, kad pigiau per- Daniel Flood politiniai priešai

buvo apkaltinę kongreso atsto
vą netinkamu elgesiu Bahamos 
paskolos klausimu. Paleistas 
gandas, kad atstovas Flood, be-

{leisti kanalo zonos suverenite
tą panamiečiams, negu kiekvie
ną metą vesti su jais kovą ir 
saugoti visas užtvankas. Sutar
tis duoda amerikiečiams pirme- j sustengdamas gauti paskolą, di- 
.nybęs naudotis kanalo vandeni-; doką dalį bandęs išsiderėti sau 
mis ir užtvankomis, jeigu susi-1 Dabar jau. tiksliai, nustatyta, 
darytų koks pavojus JAV ar ku;kad ne kongreso atstovas Hood 
riai kitai Pietų Amerikos vals-Mares spaudimą į Bahamos biz- 

SPRIENGFIELD, IU.—Illino- tybete Sutartis įpareigoja Ame-J nierius^bel jo sekretorius Ste- 
riką ginti kanalo sritį nuo bet phen Elko.

ne- kokio įsiveržėlio, norinčio pasi-j 
savinti kanalo zoną ir trukdyti 

datas ir jo žmona atsisveikino su prezidentu Jimmy Carteriu tams, pareškė Atstovų Buto laisvą laivų plaukiojimą kana- 
ir išskrido į Londoną. Egipto prezidentas pareiškė žurnalistams, j pirmininkas Vrlliam A. RecKjlu.

jaus Valstijos legislatoriai užsi
tarnauja aukštesnių algų.

kad pasikalbėjimas ir išsikalbėjimas su Amerikos prezidentu j mond (D — Bensenville) ir 
jam buvo labai naudingas. Jis suprato prezidento problemas, ži-Į narys Robert E. Manu (D - Chi 
no tarptautinę padėtį ir rengiasi siekti taikos su dar didesniu > cago).
pasiryžimu. Egipto prezidentas labai patenkintas jam 
laisve ir 
centas. '

didelis draugingumas,

Prezidentas, kviesdamas se
natorius patvirtinti naujai pa
ruoštą sutarti, pareiškė, kad 
nauja sutartis neuždės kitų eko 
nominių sunkumų Amerikai, ne

Sadatą palydėjo sekretorius 
Vance

.suteiktai . . . . .4 j. . . i Ir du teisininku Ivdenai pa-kun parode Amerikos prezi- ... . \ . YĮ sake, kad Dunojaus teisėjai tu
rėtų gauti nemažiau kaip poj gu ji dabar moka panamiečiams. 
?75J

1972 metais Bahamos biznie
riams buvo gauta didelė pasko
la, o sekretorius Elko norėjęs 
gauti iš jų 10 milijonų dolerių 
už '‘darbą”. Jis prarado gerą 
vietą kongreso atstovo Flood 
kanceliarijoje.

Sudarinėjami atskiri partijų 
sąrašai

Keliose vietose praeitą savai
tę jau buvo 'paruošti atskirų

Į aerodromą Egipto preziden
tą palydėjo Valstybės sekreto
rius Cyrus R. Vance. Sadatas1 partijų sąrašai. Komunistai pa- 
pareiškė, kad dabar jis sieks tai'- sirinko savo kandidatus, o šo
kos ne tik su Izraeliu, bet ir su'cialistai stato savuosius. Laik- 
kitomis arabii valstybėmis su Į raštfininkai apklausinėjo 
dar didesniu atsidėjimu. Susi
daro įspūdis, kad prezidentas 
Carteris prižadėjo Egiptui par
duoti pačių naujausių karo lėk
tuvų ir kitos modernios karo 
medžiagos. Prezidentas Sada
tas, pasiekęs Londoną, tuojau jos gyventojų dauguma komu-5 tas svarbiausia dėlto, ‘kadangi 
nuvyko pas ■ 
kad galėtų informuoti apie pasi kad socialistai galutinai baigė 
kalbėjimus Washingtone ir ap
tartų Egipto ir Didžiosios Bri
tanijos prekybos reikalus.

Nutraukė koaliciją su komu
nistais

prezidentas Valery G.d’Estaignt PARYŽIUS, Prancūzija. — 
pareiškė, kad bus, “panaudotos I šiomis dienomis galutinai paai- 
visos technikos priemonės” su-Lškėjo, kad Mitterando vadovau- 
stabdyti franko tolimesnį smu- jama Prancūzijos socialistų de- i 
kimą. Per mažiau, negu vieną mokratų partija visiškai 
savitę franko ratos iš 4.73 fran- traukė santykius su komunistų 
kų nukrito iki 4.95 už dolerį, i partija. Praeitų rinkimų metujabiejųi

Ministeris pirmininkas Ray-. Mitterando vadovaujami socia-JDaugiausia sen. Jacksonc inicia 
mond Barre tokį valiutos kriti- listai buvo sudarę koaliciją rm- tyva įdėtas j prekybos su Sorie- 
mą aiškina baime, kad kovo vi- kimams laimėti. Jie keliose vie- tų Sąjunga garagrafas, reika- 
duryje įvykstančiuose rinki- tose smarkiai sumušė naciona- liaujantis išleisti didesnį žmo- doja saviems tikslams, ir jie 
muose gali laimėti kairieji ir 1 
dėlto pinigai jau bėga iš Pran- tą koaliciją pratęsti, bet Mitte- j valdžia nepriėmė tokios klauzu-pį padaryti. Sovietų politikai 
cūzijos. Socialistai ir komunis
tai kaltina valdžią, kuri sąmo
ningai kabanti priešrinkiminę

tu

Stiprins franką
PARYŽIUS. — Prancūzijos

I L III -LJL C J11 Ll iKcllĮJ piky ■ U. JI VI M d 1 llJVIvd 1 igiiuwiuaiiu.

$75.000 metams, nepaisant kad! Atrodo, kad prieš sutarties pa- 
oponentai primena, kad III m o j tvirtinimą senatoriai mažai ką 
jaus teisėjai yra daugiau ap-jpasako, bet jiems nepatinkapre 
mokami visose JAV. Jiedu to-Izidento pareiškimas apie nau-

šim
tus. balsuotojų, kurie labai pa
tenkinti koalicijos sugriuvimu. 
Tvirtinama, kad socialistai gaus 
bent 30% balsų daugiau, negu 
gavo iki šio meto, o komunistai « , « • . < _ i • T'»__ — * 1

k į reikalavimą pareiškė liudy
dami Legislatures Algų Studi
jų Komisijai. Redmond gauna 
$20.000 kaip Legislatures na
rys ir $10.000 kaip pirminiu 
kas.

Atst Mann pasakė, kad jo ap’ 
sisprendimas, išbuvus atstovu 
per 15 metų, šiemet pasitraukti 

labiausiai nukentės. Prancūzi-jiš Atstovų Buto, buvo padary- 
»■» i, min, <» ‘ For- avo-rki n iiaio z4A]4-z\ ‘ o r? o ti rri

Italijos kompartija 
prižadėjo palaukti
ROMA. — Italijos komunis

tų partija antradienį paskelbė, 
kad jie atsisako nuo tuojau rei
kalavimo portfelių valdžioje ir 

i And- 
Amerikai brangiai kainuos. To- reotti planą duoti didesnį balsą 
kios nuomonės yra ir keli kiti.

Ronald Reagan, buvęs resp(.b[tų vadas Enrico Berlinguer pa- 
likonų kandidatas prezidento reiškė, kad jo partijos vyr. sie- 
pareigoms. bet pralaimėjęs bu- į ri^ ministerių kabineto ko
vusiam prezidentui Fordui, sa- j (^s ir kad Krikščionių demok- 

- - - ' ratų atsisakymas priimti komu 
nistus į valdžią buvo “klaida”.

jos sutarties kainą.
Sen J. Stetin pirmas suabe

jojo prezidento tvirtinimu. Jis 
apskaičiavo, kad nauja sutartis)sutinka svarstyti Giulio
A_ M _ • ___ 1 w «

vo draugams patarė netvirtintiumuoną, mojau jos gyventojų ciauguma xomu--iKs svarbiausia neitu, Kauaugi w
krašto premjeru rustų nemėgsta. Jie džiaugiasi.(su ?30s000 negalėjau išlaikyti sutarties. Sutarčiai patvirtinti

rinkiminę koaliciją su komuni
stais.

šešių žmonių šeimos”. į reikia 67 senatorių balsų. Ad-
A iministracijos pareigūnai tvirti-

Gubernatorius Thompson pa- 64 senatoriai pasinė-
sakė kad pasiūlymas jo algą pa -o susitarima. Ad.
didinti oO nuošimčių, iš $.->0,000 ministracija 2/3_)5o skaičiaus 
iki $75,000 metams, visiškai nė- H neturi Yra 21 aena. 
ra tokia d’'delėj<aip atrodo. ' d;ir neapsjapren(1ę

balsuoti už susitarimą, ar ati-i
Aliaskos valstijos komiai- duoti baką prieš paruoštą Pa-'

jin

Henry Jackson 
rengiasi Į Maskvą • ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . .
WASHINGTON, D. C. — Se-Įja paskyrė Kalifornijos dy’džio | narnos sutartį. Valstibės Depą r-Į 

natorius Henry Jackson priėmė (plotą miškų, kalnų ir upių Alia- tamento pareigūnai bando Įti- 
Kremliaus kvietimą atvykti įiskos parkams steigti. Apakai- kinti 
u.j— •- t—Jčiuojama, kad tai bus pusketvir balsuotų už susitarimą.

’ Keli senatoriai pripažįsta, kad 
Panamos prezidentas Torrijos 
yra labai geras pardavėjas. Jis 
įtikino kelis nuvykusius senato
rius, kad reikia sutartį patvir
tinti. Taip bus geriau ne tik Pa
namai. bet ir JAV, Veik visi 
senatoriai, važinėję į Panamą ir 
išsikalbėję su gen. Torrijos, gri 
žo namo pakeitę nuomonę. Jie 
tvirtina, kad juos įtikino na

Maskvą ir išsikalbėti įvairiais 
valstybių klausimais. to milijono akrų plotas.

tinį. kurį sovietų valdžia nau.

listus. Komunistai būtų norėję] nių skaičių į užsienį. Sovietų pamatė, ką grupė senatorių ga-

rando griežtai atsisakė, nes ko-;lės ir niekais pavertė visą nau-i bandys įtikinti sen. Jacksoną, 
munistai siūlė ne demokrati-I ją prekybos sutartį. Kremliaus kad reikia naują prekybos su- 
nius lųetodus rinkimams laL*valdovai, pttyrt, kad Amarikosįtartį paruošti be žmonių Jšva- 
mMC v • • - * * ‘ aamfeM Mpanafcue į paraęnMfb.

valdžios programose. Komunis-

prezidentas Carteris. bet Pana
mos prezidentas Torrijos.

neapsispren dusins, kad

R. Reagan
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KUmimui ir medžias^ nvsti: 4436 Ss. Waihtenaw Ava., Chicago. III. 60633

sumažina kainas
A Kivi vUi leležinkelių

kad trims

Nr.425, ir išgirdę ką “Tel-MecL 
jums paaiškins. Jei praėyaite 
juostelės Nr. 65, išgirsite apie 
krūtinės skausmus; jei prašysi
te juostelės Nr. 127, išgirsite 
diskusijas apie atričio ligą.

Jei norite gauti juostelių
niėiies-ams.rj’o šiv penktadienio ■ rašą ir jų numerius, nusiųskite 
iki gegužes menesio, per pusę 
sumažina Kainas už važiavimą 
traukimais su JAV pasais(USA 
rail pass). Tokie pasai išduo
dama periodais 11, 21 ir 30 die
noms, įgalina per tą laiką, važi
nėti Amtrak traukiniais kada 
nori ir kur nori 21,000 mylių ii-j 
gurno JAV geležinkeliais, kol! 
nupirkto paso išsibaigia lai- f 
kas.

iu sau adresuotu voku laiš
ką šiuo adresu: The Chicago Me 
dical Society, 310 S. Michigan 
Ave., Chicago, 111. 6064. . fab.

Nemokamai kraujo spaudi
mo testą atlieka Ford City Shop 

Į ping Center, 76th ir Cicero Ave
nue. Kreiptu darbo valando
mis.

M. šlUIkk Žiemį (Akvarelė)

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

Amtrako pasų kainos: 14 die
nų — S153; 21 denai — $215 
ir 30 dienų — $225. Keleiviai 
su pasais gali važiuoti trauki
niais kiek tik nori su sustoji
mais bet kurioje reguliarioje su 
stojimo vietoje, skelbia Am
trak, matyti imdamas pavyzdi 
iš Greyhound.

Į Surinko ir redagavo teisininkas Jotus Tabla*
(Tęsinys)

j "Lietuvos Žinios” 40. 7. 9. Nr. 153 skelbia ELTOS ko- 
Į mųnikatą apie liepos 7 d Lietuvos Liaudies Kariuomenės 
koncertą Raud. Armijos draugystei. Į koncertą kariai ėjo 
nešini Stalino, Molotovo, Vorošilovo paveikslus ir šūkius: 
“Tegyvuoja Liaudies Vyriausybė” Tegyvuoja darba žino, 
nių išlaisvintojas draugas Stalinas” “Tegyvuoja 13-toji 
Sovietų Sąjungos Socialistinė Respublikai Tegyvuoja Ko 
munistų Partija! Reikalaujame mūsų karius visiškai su
jungti su Raudonąja Armija”.

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 14. Nr. 163 skelbia ELTOS 
komunikatą — Liaudies Kariuomenės vado įsakymą Nr. 
28, kuriame be kita ko sakoma apie karių auklėjimo kryp
tį : “Auklėti karius meilės ir ištikimybės laisvajai Lietu
vai dvasioje.-” (Svarbus Dokumentas). -s

“XX Amžius” 40. 7. 15. Nr. 159 skelbia ELTOS ko
munikatą. Liaudies Kar. vado kalbą per radiją-rinkimų 
dieną, kurią baigia: "Tegyvuoja nauja laisva Lietuvai” 
(Svarbus Dokumentas).

“Lietuvos Žinios” 40. 7. 23. skelbia ELTOS komuni
katą — LiaucL Kariuomenės vado kalbą Liaudies Seime,

Nauja programa padėti 
n ^darbingiesiems

Mayoro įstaiga senjorams pra 
neša, kad jau vaikio speciali 
programa padėti 'nedarbingie
siems, gyvenantiems pavianiai 
Pilseno, Hyde -Parko ir 'Kedzie- 
Gracft rajonuos*.

Pagal tą programą, kuri va
dinasi “Project Carrier Watch" 
60 m. amž. ar 'vyresni ir nedar
bingi žmonės (handikapped), 
kurie iŠ anksto yra ūžeiregistra 
vę aukščiau minėtų rajonų raš
tinėse, gali gauti pagalbą. Tie 
asmenys, reikalingi pagalbos, į 
savo pašto dėžutę įdeda spe
cialų laiškelį (vadin. "decal”), 
kurį pamatęs laiškanešis, per
siunčia nurodytai įstaigai pagal 
bai suteikti. Jeigu toks laiškas 
būna daugiau kaip vieną die
ną. tai paštininkas jį nedels

būtinai reikalinga. paskambin
kite tai. 744-4016. fab.

KL. Mū»ų t»lafona» Berwyn, 
BĮ, jau du kartu buvo nutrauk
tas, n« esą mieat&lio admima- 
racija taisė prakiurusius van
dens vamzdžius, paliepdama te
lefono kabelį. Visi apylinkės gy 
ventojal dėl to susirūpinę, o 
ypač aš, nes mano vyra* sirgu
liuoja su širdies negalavimu, 
tai man būtinas yra telefonas 
ryšiam p&lakiyti su šeimos gy
dytoju bei ugniagesių tarny
ba, Aš ir kiti keripėmės į Ber- 
•wyno Viešųjų Darbų komiaio- 
nierių. kuris atsakė, kad mes ne 
sirūpintume, nes netrukus vis
kas bus sutvarkyta. Gal jūs ga
lėtumėt tuo "reikalu mums pa-. 

663-5600 ir prašykite juostelę* ar žinote kam tokia pagalba!dėti? Žmona P. L.

GYDYTOJAI TELEFONU
SUTEIKIA INFORMACIJŲ 

SVEIKATOS REIKALAIS
Chicagos Medicinos draugi

jos gydytojai nuo pirmadienio 
iki penktadienio (nuo 9 vai. ry
to iki 8 vai. vak.) telefonu su
teikia med. informacijų 
katingumo reikalais.

Jūs galite paskambinti tel.
663-5600,' prašykite juostelės ... .......
numerį ir klausykite nuo 3 iki į nu^čia .‘^layor’s^

svei-

7 minučių užrekorduotas disku
sijas apie įvairias mediciniš
kas problemas.

Bandymui paskandinkite tel.jtruoti 'Project Carrier Watch" 
ir nriLRVlrii.A av v i r> r\ i L-o-m o rro Th ♦

fice for Senior Citizens/Handi- 
capped dėl skubios pagalbos.

Jeigu jūs norite užsiregis-

Cold war.

turned out.
It was bad enough we had to fight the British 

far our freedom. But on top of that, we bad to fight 
the weather, too.

Because winter M Valley Borge meant snow, ice. - strong and self^uffident And they’re helping, tberor

not nearly enough food, and short on 
ammunition.

It was an army long on courage, 
but short on money.

Buy United States Savings Bandx 
They wont leave you out ja 

the odd.

Some $27,000,000
the money came.

?OO from the 
Americans. . stoc.

Ill An

Nb» EBc**i c 
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Bead* « be* 
"ended. Bondb

: ATS. Berwyoo Viešųjų Dar- 
! bų komisionierius S. Lovicek 
pranešė, kad jis buvo išvykęs 
dviem savaitėms atostogų, o da 
bar jis patikrins netvarką ir 
sutvarkys. Illinois Bell kompa
nija pranešė, kad viskas bus 

r sutvarkyta, duobė užtaisyta, tai 
i telefonai Berwyno 
veiks normaliai.

KL. Būkite malonus paaiški-n 
ti teminą “easment” (tą žodį 
radau pardavimo-sutarty) ? Q-L

—’

ATS. Paprastai Ui namo par
davėjo prievolė.

donosios armijos eiles-.” (Svarbus Dokumentas).
“XX Amžius” 40. 7. 27, skelbia ELTOS komunikatą, 

•'Tdokumen' kad liepos 25 d. Ministerių Taryba patenkino SS Pasiun- 
„ ‘tinybės prašymą nusavinti įvairiose Lietuvos vietose 9,-

'212 ha. žemės Raudonosios Armijos dispozicijai. (Svar
bus Dokumentas). '

“Vilniaus Balsas” 40. 6. 26. Nr. 146 skelbia ELTOS 
ATS. tai yra palergvini-mux, ~ entireties”?, komunikatus apie burmistrų, notarų, apskričių viršiain-

dokumentas yra perduotas?
W. P.

vietovėje! tas yra pristatytas tam asme-1 
niui, kuris nuosavybę yra nupiri 
kęs.

KL. Susidūriau su kaliais ter
minais, kurie man yra neaiškūs

kų atleidimą ir paskyrimus. (Svarbus Dokumentas).
!“Vilniaus Balsas” 40. 6. 27. Nr. 147 skelbia apie VB-
t ■ - * ■ _ _ -t _ « r ■: : _ - - •. mm

tam tikrų teisių suteikimas pe-- 
reiti per svetimos žemės plotą. “L ,

-i •. j - • i -{dras nekilnojamo turto valdy-| . ■ . x . . . -
girnas. Toks bendras valdymas T-^us miesto ir pasienio policijos

*. b 1 egzistuoja kitai tarp vyro ir; naujų paskyrimą. (Svarbus Dok
^"i žmonos.

ATS. Tai vyriausybės, savi-j
valdybės teisė paimti, nusavinti! . „» , ,,,’ moteris yra “feme sole ?

ATS. Tai netekėjusi moteris. į
Jeigu yra ištekėjusi moteris,!

ATS. Tai vyro ir žmonos ben

privačią nuosavybę riešajam 
naudojimui, savininkui sumokė
jus nutatytą atlyginimu

KL... Malonėkite pasakytąkur mu paskelbta “feme sole’
turi būti .laikomi už perkamą, 
namą įmokėjimo. į (down pay
ment) pinigai ' ’ , ; . F. G.

ATS. Nekilnojamo turto’ par
davėjas (.brokeris) gautus iš 
pirkėjo -įmokėjimo pinigus, "pa
prastai 10% namo vertės, "turi 
įdėti į trust banko sąskaitą.

KL. Pasakykite, kokio didžio 
įmokėjimą (down-payment) ’ ga 
į pardavėjas reikalauti iš pir. 
kėjo? h. č,

ATS. Mažiausia; suma nuo 5- 
IŪ'% nuo parduodamo turto su
tartos kainos.

_ KL.^ Jlalonėkite paižkuiiį kas

į sutartį sudaryti, penkant nuo- 
l'savybę? ‘’X J.

ATS. Tai mažamečiai,.-nepil- 
riaprbčiai, tikri ligoniai (insa
ne), ištekėjusios moterys ir or
ganizacijos bei įstaigos, .

KL. Pasakykite kas privalo 
iptriokėtį žyminį mokestį per
kant namus? C. B.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savereguIaHy 1 
£*1/. o/ _x<\

Vilniaus Baisas” 40. 7. 5. Nr. 154 skelbia ELTOS 
K Malonėkite paiškinti kokia komunikatą apie apskričių viršininkų pakeitimą. f(Svar- 

R-Ljbus Dokumentas), taip pat atteistm polidjois vadus. /'.

! “Vilniaus Balsas” 40. 6. -27. *Nr. 157 skelbia Meistrų

jos vyras-pabėgo (angliškai sa
koma "deserted)', Jei jis yra 
girtuoklis, ar dėl kitų svarbių 
priežasčių negali tvarkyti na
mų apyvokos reikalus.
Uždarbio čekis neslunčiamas

“Vilniaus Balsas” 40, 7. 2. Nr.151, 407.13 Nr. 162, 
40. 7.14 Nr. 163, skelbia ELTOS komunikatus spfe bur 
mištrų pakeitimą Lietuvoje

komunikatą apie atleistus Vyr. Tribunolo teišėjus ir. kt 
teisininkus. ‘

“Vilniaus'Balsas" 40. 7. 5. Nr. 154 skelbia ELTOS ka ' 
munikatą apie atleistus teisėjus.

'“Vilniaus Balsas” 40. 7.Nr. 167 6kelMa ELTOS

KL. AŠ dirbau dirbtuvėje tre
jetų dienų praeitai* metais. 
Man buvo įer sunkios darbo 
sąlygos, todėl aš darbą pamė
čiau. Nežiūrint to, kad '&š kelis 
kartus skambinau į tos dirbtu
vės ’administraciją, bet Iki šiol 

man Už trijų dienų'darbą ‘čekio _ ______ _____ ___________ _____
nepnsiuntė Tada aš kreipiausi Įęatos-į. Socialinių Reikalų Miniš-je, Teisingunio ‘iCns- 

" 1 Finansų Minis-je. (Svarbus DdkuE&ntis).
cU-IUa iii LAI ▼ A r * į,<

munikatus apie atleidimus Valstybės Kontrėlėje, Švei- 

S& ^Vand fe 'Snlnsų MiiriZje. X^ibHs ĖifeeŽS).....

sion), tačiau ir iš ten negavau “Vilniaus Balsas”'40. 7. L‘Nr. 151, 7/4. NTsIŠS,'?.^ 
-pagalbos- uMelbnėkite man pa- Nr 17$j & g_ Nr_ delbia "ELTOS 'komumtūs fele

• -^°S S7Ie^. -,8^. švietimo personalo keitimus. (Svarbus DokumentaŠ)..
; ATS. Firmos supervizorius • r . •

/‘XX Amžius” 40. 7. 12. Nr. 156‘skfeib&.'ELTOS "Lb-atsakė, kad kompanijos yra jįĮu
/statyta tvarkaZ-nesiųsti paštu munikatą — Jin. Min. p. e. Vaišnoros jjareiškimią. sjteij- 

“už .atliktą darbą algos čekių.Ta- dai kuriuo tvirtinama, kail “nėra reikalo m r^numatocia : 
čiau kompanija mielai duos ■ esminiai keisti dabartinę mūsų ūkio struktūrą”. (Svar- 
jrons uždarbio čekį, jeigu jūs bhg Dokumentas)> . , . - , , ų.\/
ateisite pate pasiimti. '

see us for 
financing. 

AT OUR 10W RATS

R SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7M%

2212 WEST CERMAK ROAD

Pirn Euaxacvus, PruUau

BOORSi Moa.Tut.Frl.9-4

CHICAGO, ILLINOIS 60601

Fbonei Mrjfah 7.7747

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 14. Nr. 163 skelbta ELT06 
komunikatą “Litas — vienintelė mokėjimo priemonė”. 
“Visi gandai apie įvedimą vietoje lito rublio yra sąmo
ningas siekimas pakenkti darbo žmonėms”. Taip pareiš
kė Fim Min. Vaišnoras ELTOS atstovui (Svarbus Doku 
mentas). ‘ /

“XX Amžius” 40. 7. 30. Nr. 172 skelbia 'ELTOS'lą-' 
munikatą apie paskirtus įmonių komisarus.

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 3L Nr. 179 skelbia paskirtus 
Vilniaus įmonių komisarus, taip pat 40. &. Ž Nr. ĮSI 
įmonių komisarus ir Prekybos, Pramonės ir Amatų 
mų likvidavimą, taip pat B. 4. Nr. 183 papildomas 
nacionalizuotų įmonių ir joms paskirtų komisarų.

“Lietuvos Žinios" 40. 6. 19. Nr. 137 skelbia VlTOS 
komunikatą apie Fin. Min. įsakymą dėl indėlių išmokėji
mo tvarkos. (Svarbus Dokumentas). . - - ' j / ‘

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 24. Nr. 173 skelbia ELTOS 
paduotą Liaudies Seimo deklaraciją. bankams-ir/pramo
nei nacionalizuoti ”/ r f... y?

(Bus daugiau) *
Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO RND SUBURBS SINCE 1905 VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI.
GARSINKITfiS NAUJIENOSE
2 — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL— FRIDAY, nUUĄKT M



MOŠŲ- DARBAS IR PASTANGOS 
TĖVYNĖS LAISVEI

Rašo POVILAS P. DARGIS, SLA Prezidentas

(Tęsinys)

Tai tas; kuris ne tik vardą ne- .ir didesnius bei sunkesnius UŽ-
šioja lietuvio, bet ir darbu pris’- 
deda. prie lietuviškų reikalų pa- 
laikymoį. kuris nesigaili skirti 
auką lietuviškiems darbams, ku
ris yra pasiryžęs ginti ir kovoti 
už savo tautą. Kitaip sakant, ne
užtenka šiandieną tik iš vardo 
būti lietuviu, bet savo lietuvybe 
reikia parodyti ir darbais, kad 
ji liktų gyv’a dabartinėje ir bū
simose kartose. Tuo tikslu mes 
turime, išlaikyti savo kalbą, spau 
dą, mokyklas, radijo valandas, 
organizacijas,; parapijas, lietu
višką meną, liaudies šokį ir-dai- 
ną ir visą tą, kas yra susiję su 
lietuviška ar tautine kultūra. Mes 
turirtie^išstsąmoninti,'kad lietu
vybė negali būti lyg tautinė ska
relė,. kyria ;užsidedame vasario 
16-tgSfproga, o jai praėjus, kad 
vėl dėti į skryniąL

Tautinės gyvybės išlaikymas 
n ė rą: lengvas uždavinys gyvenant 
svetimoje,* nors svetingoje šaly
je. Tautiškumą galime išlaiky
ti tik bendromis jėgomis ir 
bendru darbu". Šiai susiduriame 
su sena tiesa, kad lietuviškumui 
išlaikyti yra .reikalingą dar di
desnė mūsų vienybė, nes* lik bū
dami vieningi, būsime pajėgesni

Kauno Faš/c Rūmai nepriklausomos Lietuvos laikais

CHICAGOS LIETUVIU TARYBOS

Hair formula JIB is Paxentsd-Guaranteed in Switzerland and’ & 
Registered in USA, Canad.A, garope. It cures Dandruff. Falling ■ 
Hair, Itching scalp, Splitting ends, strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring. NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
Avilį -never be BAUD or GREY. *09% Guaranteed. Lasted in 
Druggist Red-Blue Book. . Drug's-ChenUst . Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J J, 2557 W. 69th SL, 1640 W. 47th St., So. 50th 
Ave. & 14th SC, Cicero, HU1I1T N. Ashland Ave., 2834 No. 
Milwaukee Ave., Chicago, LGL 3TB Medicine Liquid S oz^ 
16 week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Send Today:

' JIB LABORATORY, 1437 So. 49th Ave^ CICERO, ILL. SCC50

davinius atlikti.
Malonu konstatuoti, jog Ame 

riko® lietuvių Tarybos egzista
vimas yra pagristas tarpusavio 
vienybes idėja. Panašiai tvar
kosi ir VyTiausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, kuriame 
penkiolika skirtingų orgaiįiza- 
cijų.susibūrė vieningam Darbui
— Lietuvos išlaisvin imui.

Dar vienas svaiigiv faktorius 
Lietuvos vadavimo darbe yra 
mūsų dąlyvavimas Amerikos 
vidaus polįtinhthie gyvenime. 
Mes lietuviai vien tik išeidami
— žiūrėdami iš lietuviško taško,
visi turime įeiti į dvi didžiąsias 
krašto partijas, kurios domi
nuoja valdžios formavime. Ne
svarbu, kas kokią partiją pasi- ^alaviniai 
rinktų, bet svarbu, kad mes jo- sprendžiūm. 
nebūtume ir tuo keliu Įgautame. krrštfi kaw' T^o“^durimf) 
didesne įtaką Amerikos valdžio-j pasėkos gali būti tikrai lemiamos 
je. Na. o turėdami takos. me> daugeliui tautų, kurias šiendie- 
daug galėsime pagelbėti mūsų lė na SnvįeĮpj taiko savo okupaci- Altos C Valdybos ir 
vvnei —r Lietuvai.1; • - - • . - -• , . ‘ • J
**'. . , . . Į 3 ’ ---- --------- _ _ - _ -------* 

Šiandieną vis tik turime pa-Įversta daryti nuolaidas paverg 
grindo guosti^ kad nunint Lie. toiį, ^blorri. kada ji šio šimtme^ Minėjimo su LB raštais, 
tuvos nepriklausomybes gasket-,čio pradž;ojė susidūrė su Azija'ne jukino, kad priimta tokia re
linio 60 metų sukakti, jau ma.p,. pralainlėjo karą su Japonija. lzoHuci  j a galėtų sutrukdyt i pra
losi tani tikrų prosvaiscių. sian j Panašūs įvykiai,'kaip Įtakingi! dėtus pasitarimus, 
dienk tautų apsisprendimo idėja: pOjj^jkaį teigia, bręsta iu ŠiaisJ 

laikais- Taigi, istorija kartojasi 
ir galimas dalybas, kad ji pasi. 2/. l -^‘“vuuuuau
i T • - r 7 F priekaištingų Altai pareiškimu/kartos prispaustum tautu nau- } , - i r- •> *7 •... ri . . . r kad delsiama susitarti. Kad Al-,dai ir laisvei.’ Juk pati komu.', - - . ... ... |t . 'I , tos geri norai susi (arimo linkme nizmo valdymo sistema, dauge- i u*x- iiv . r . nebepajūda, nėra ko stebėtis. Irlio zvmiu politiku ir ekonomis- - „ J* 1 . . jau jie turėtu visai nutrukti. Cle-tu nuomone, ema pne bankroto T r? i *• m. , . . . , . velande L. B. lygiagretis su ALir laikoma atgvvenusj ir. kaip-, ..... v-' v . v. ta Vasario 16 minėjimo rengi

mas ir Detroite aukų rinkimo 
•i„*. , .. komiteto, vasario mėnesyje, šu-šiandieną komunizmas, kur jis -a kuriasl

tebera, egzistuoja hk gmkluo-■ Iojalumo ribas.
tos jėgos palaikomas, o ne Ims-j Ir nebetel_|u stebėfis< jei atsi , 
v-u zmomą -apsisprendimu: Jik!^ ir smogiku Altos surink'_ 
tenka suduofrkomunizmo jėgai toms aukoms akeliui J 
didžiuli smūgi ir jis turės su- 
byrėti. 

I - . - < .
Į Mūsų uždavinys siekti, kad * LB elgesiai ?!

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSSO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį, senus I« 
fyvanfo|us Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžiu sąrašas. Knygom 
kairia" $6.00, minkšti viršeliai.

^ •PeMtmHmui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

J L 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

. 16 tv'.i

Šeštadieni vasario 11 d 12 v. žuvusiu iu
vis daugiau iškyla ir populei 
Ji turės paliesti ir Europoj 
linen to tautas. Jų tarpe 
sų Lietuvą. Jmikai kei: 
nieko nėra amžino. Jč 
komunizmas rodo silpnėjimo ir 
nykimo žymes. Labai yra reikš 
minga s dvejų komunistinių va!-į 
stybių Rusijos ir Kinijos n'esu-l 
tarimas. Jū konfliktas yra gi
lus. jame glūdi teritoriniai rei- 

jiė nelengvai iš- 
4rūsa ne šaltu, bei

ir

•ja. 
kori
ni ū-

kurių dėlei buvo priversti dan
gintis iš savo knisto, kitaip sa
kant. savo buvimu užsieny ir iš- 
wstvta veikla graaina komu
nizmą. Toje kovoje dalyvauja
me

pagerbimas.
Jaunimo Centro Sodelyje

ir mes lietuviai.
(Pabaiga)

Sekmadieni, vasario 12 d.

NEĮTIKĖTINAS 
ĮŽŪLUMAS 

* r ; I

Praeitų metų Altos suvažiavi
me atsiėmiau savo siūlomą de
klaraciją — kad LB visa Visuo
meninių Reikalų Taryba būtų" 
pakviesta į Altos sudėtį. — Mat, 

. - ‘ ^uvažiavi-
joj-c. Gamtinė Rusija buvo pri-#nio rezoliucijų komisijos narys

- . - Jr : p. Blinstrubas, rodomais susi-
, ma-

10:30 v. pamaldos š. M. Marijos Gimimo par. bažnyčioj 
Šv. Mišias atnašauja ir pamokslą sako vysk. V. Brizgys.
10 v. pamaldos Liet. Ev. Liut. Tėviškės par. bužnvčioj. 
Pamaldas laiko k u n. A. Trūkis.

Akademine dalis 2 v. v. p. p. Marijos Aukšt

Neperseniausiai spaudoje bu-j 
vo keletos bendruomenininku

Gen. Konsulus J. Daužvardięnės sveikinimas, 

ALTO’š pirm. dr. K. Bobelio žodis.

SENATORIAUS ROBERT DOLE KALBA 
DR. J. GENIO KALBA.

Meninė dalis

j priešinga žmonių prigimčiai, 
j negalėsianti išsilaikyti. Juk ir

tebėra, egzistuoja tik ginkluo-

benesant paglemžti. O kuo ir be- 
; siskiria Clevelando ar Detroito

Solisčių PRUDENCIJOS BIČKIENES IR ROMOS 
MASTIENĖS KONCERTAS, 
tautinių šokių grupė '‘ŠVITURYS”. 
vadovės čepaitytė ir Narutytr.

Lietuviškoji visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti.
Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja su vėliavomis.

Bėjusi Ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUSIŲ POLITIKA
Dr. Kazio1 Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psL Kaina £1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis
- ... bus pasiųstas tokiu adresu:
- '; NAUJIENOS,

1733 So. Halsted SL» Chicago, HL 80808

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

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juetaa Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą. bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapatfaikair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai, Išeivio Dalia 
yri natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* L1ETUVO*. 
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 į anglu kalba.

M. ZoUanko SATYRINIS NOVĖLĖSu Genialaus rusu rašytojo 
80 satyriniu novelių, 199 pusU kaina $2.

D. Kuriat, KELIO N t | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
nžmatovimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarklk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina $2. * BSf

Vincu tmiHs. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RAITĖ J L 
M p«L Kaina $150.

tta ir kiti laidini ai yn gaunami
MALUIINOSR, 1727 U. H A LITE D STN CHICAGO, ILL.

gfallaakiM dafBe vali e darnia arW vžaakaM paitv Ir pridedant 
ar p trialdą.

tokio smūgio imperialistinis ko-J- Juokis pajace — juk jau vi- 
munizmas greičiau susilauktų, sos padorumo ribos peržengtos! 
Komunizmas šimtus tūkstančiu Petras šilas
žmonių iš jų gimtųjų . kraštų I ---- ?--------  .
privertė pabėgti ir ieškoti prie-| Libane trečiadienį prasi- 
globsčio kitose šalyse. TaL-dau-' dėjo susirėmimai tarp Libano 
gelio tautų politiniai pabėgėliai, karo jėgų ir palestiniečių. Atro. 
kurių gyvenimas už tėvynės ri- ko, kad Sirijos karo vadovybė 
bų taip pat turi savo paskirtį: Jie leidžia palestiniečiams sauva- 
naikina ir- griauna priežastis, liauti.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
,z YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juo^ą Adomaiti - Dėdę šerną as
meniškai 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 galėtu-žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
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 pirmuju išeivių šviesuolių gyvenimu 
į ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado- 
: maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori- 

S jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA riNAUJIENŲ^ ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
NiuJUhcm f*uff puikiu knygy, kvrlof bet

knryv įpint# ar lentyną,
Alakwndras Pakalnlllda, MES GR.J2TAME. įdomūs Jaxnnj dienu 

atsiminimai ir Įvykiu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. PakalnHkli. METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu pririminL 
ir laiko Įvykių Lietuvoje iF Vokietijoje tpražyniaL fuskira- 
tyti Į 12 dalip. 296 psL. kaina 53.

Dr. Kary* Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomai, 
ilsi* ririeliaia.

Pref. V»el. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalia. 208 pat, Įrišta — $3,00. minkštai vir
šeliais — $2,00; H dalia, 225 psL, Įrišta — $3.00. minkš
tais viršeliais________________________________

Henrikai Temas — TimaUtnkx, LIETWUKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais. Iliu
stracijomis Ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $8.

P. KesIGnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų d>Mu Lietuve* 
partizanų buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina Narūni, TRYS IR VIENA, jaunystės ifriminimaJ 
170 psl.------------- ---------------------------- -------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos brnožai 235 
puslapiai - _______ ■ — - KT.M

Knygas užsakant reikia pridėti 23 et. pašto iflaidoraa.

naujienos,

Gtv
338 psL Kaina M.00. Minkštąja virt,

1733 8, Halrted St, Chlouro, TU 80808. — TeL HA

1

pas mus

Taupykite dabar.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 5 
ša iki J
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Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Pms mu taupom! Jfisę pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti'geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

7%%
palūkanų, priklausomai nuo jdėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

574%

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St. Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įjteljrt* 1923 metai*. TeL 421-3070
Įstaigos pietuose Memas automobiliams pastatyti.



okios

ne vieno

tĖui^Mglau)

JONAS KAIRYS

nar<

t&us daugiau j

su jais pasikeitė keliais sakiniais. Svarbiausią kad pre 
zidentas Fordas prieš Helsinkio konferenciją, tos kdn

būti meHcsistas teoretikas, be: 
niekada negali būti komunistu*

lunystėjc 
komjau' 
^'supras.

$33.00
$i&oo
$10.00
$ 3.50

$16.00 
$ 9.00 
$ 3.00

jtifc ^Stojb ti-
kai 

/paėjėk apU prisitaiky-

$33.00
$18,00
$ aso

S3-L00 
$18.00 
< 4 00

Užsieniuose:
njetams -__
pusei metu-------
vienam mėnesiui

Jau kitas 
kausiznns, kuris netur;

Remdamasis savo ’tarybinio 
g^’v^mno patyrimu, nuotaikų ir 
pižinfių anafzę, dr. A. Štromas 
daro Wadą kAd įsitikinusį ko

Naujienos eina kasdien, ifekiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SU Chicago, 
I1L 00608. Telef. 421-8100.

Pinigus reikia kušti pašto ¥<mev 
Orderiu kartu tu užsakymu-

viams duoto žodžio: nesutiko daryti Ijokhj nuolaidu pa
vergtos Lietuvos sąskaitom Tą aukštą Amerikos pare! 
gūną, nuoširdų, pavergtos /Lietuvos draugą, fnarijonų 
samdytas redaktorius išvadino parsidavėliu, “pardavu
siu Lietuvą už Judo grašius”. '' A -

Brežnevinė Helsinkio ^tų interpi^Ucija. labai leng
vai pasiekė kelių lietuvių galvas, o marijonų organas jas 
paskleidė mažiau susipratusių mūsų tautiečių tarpe. Pri
ėmus brežnevinę interpretaciją, labai -.lengva maišyti 
dangų su žeme. Tada nė tik galingiausios valstybės prė-

-Lengviaūsia būtų lietuviams 
mas išaiškinti. Jie galėtu išaika

Dėl tos prisiimtos atsakomybės 
partija galijam patikėti atšakiu" 
gesn«s pareigas, bet — užtat-ji

Amerikoj lietuviai susipažintų aukštesnes pareigas. ' / ■ -I
su pagrindinėmis Štromo min <Narystė partijoje yra saVoliŠ- 
timis, spausdiname v’są pa- ka'administracinė sutartis tarp 
skaitą iš Keleivio,o vėlau pa xomparijos aparato (valdžios)

liburžuazijosirgalvoji, kad ta- 
teisybės laterpretariJa yra ta, 

kmriTr. turi būti-' Bet tu nemoki 
.paklusti kolekfyrinei teisybei, 
įkuriiryrap  role tarinės sąmonės

Iš Clevelanbo Chieagon atvykusio Algirdo J. Kasu- 
laičio paskaita Lietuvių Tautiniuose namuose sukėlė la
bai plačių komentarų, kurie taip lengvai nesibaigia. Khi 
buose ir tavernose, didesnėse krautuvėse ir lietuvių cent 
ruošė padaryti pareiškimai sukėlė kitus klausimus, kurie 
liečia gilesnę problemą, negu pirmas žvilgsnis sukelia.

Prelegentas Kasulaitis, kalbėdamas apie Helsinkio 
aktus ir lietuvių tarpe dėl jų kilusias aistras, diplomatiš
kai kalbėdamas pareiškė: toks rašymo būdas vadams, pa 
sušovusiems informuoti Amerikos lietuvių visuomenę, 
garbės nedaro.... .. . . • . .. . .. ,r.7'- ė
į - o Jis /turėjo; galvoje; Amerikos prezidento 'išniekinimą; ' 
popiežiaus atstovo apšaukimą Judu ir Lietuvos pardavi
mo aktą, patvirtintą Judo grašiais. Buvo apšmeižtas Ame
rikos prezidentas, visą laiką pritaręs Lietuvos laisvei ir 
nepriklausomybei. ■. Lietuvių katalikų laikraštyje buvo 
apšmeižtas be jokio pagrindo apaštališkas atstovas. Pa
galiau. iš piršto išlaužtas Lietuvos pardavimas, patvir
tintas išdavikiškais Judo grašiais ..

Bet ką spaudoje šmeižti jau yra labai nepadorus daly
kas. Nei vienas, save gerbiantis žurnalistas taip nesielgia. 
Šmeižtais neužsiima paprastas žmogus. Sąžinė..neleidžia

ir -gerbiamą žmogų. Jis negali suprasti, kaip bet kas-ga
lėjo šmeižti žmogų, kuris buvo gerai šūsipažihęs su Lie
tuvos likimu, kuriam Michigano lietuviai papasakojo apie 
beturiu tautos pavergimą ir kuri žinojo, kokiomis prie
monėmis buvo atimta Lietuvai nepriklausomybė ir kokia 
apgaulė bei klasta naudota visai Lietuvai prijungti prie 
Sovietų Sąjungos.

sekaojamasKpėl tojau buvonu- 
jž J^.Šej‘3d p#tjfcaIėjJmb slėnks- 
Ao.tertikriteri ryiŽai su komu-

"dealistų” gal pavienių esama 
tiktai kai kurių <£s:dentų tarpe, 
kurie mano, kad neatitinkančią 
idealams tikrovę reikią taip per
tvarkyti, kad ji atitiktų.. Bet 
šitokie idealistai jau nėra val
džiospusėje, ir jie negali val
džios pusėje būti.

Toks anekdotas tik vaizdžiai 
pailiustruoja, kad stojantis į par. 
tijątoėra.asmeninių .Įsitikinimų 
pa d< ft tintas, betjri ^prisiima tik 
papildomą dlsdpiną: kai svy- 
raofa partija, te jis privalo kar-

svarbesnes Štromo- mintis.
Kek yra Tarybų -Sąjungoje 

įsitikinusių komunistui '

Iš paviršiaus-tarybinė sažrtvar,gati 
ka atrodo kaip, granitas, rv-įą- tvar 

vojo. Buvo didokas<jų skaičius, kūne labai atidžiai seke n/zuotesmo jr mo'noriiS^ięėgiią

mo proga. Amerikos Lietuvių Taryba tada suruošė paro 
dą, kurios svarbiausiu kalbėtojų buvo būsimas preziden
tas. Fordas. Jis citavo pagrindimus faktus iš Kėrsteno 
kimiteto išleistos knygos, jis turėjo progos išsikalbėti su 
pačiu kongreso atstovu Kerstenu ir iš pirmų šaltinių pa
tirti apie okupanto vartotą klastą Lietuvos nepriklauso
mybei panaikinti.

Visi atsimename, kad prezidentas Fordas, prė* 
vykdamas j Helsinkio konferenciją, -sukvietė j Baltut 
sius Rūmus atsakingų Amerikos organizacijų par V 
nūs ir padarė jiems pareiškimą apie Helsinkio konferen 
ei jos tikslus, užtikrindamas, kad nepriklausomos Lietu 
vos teisės nebus paliestos. Į pasitarimą -buvo pakviestas 
Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pirm.':, 
kas ir ponas Povilas P. Dargia, Susivienijimo Lie tu v. 
Amerikoje prezidentas. Prezidentas perskaitė 7 Iv- 
paruoštą pranešimu vokiečių, lenkų, vengr ; ir ukr?.. e 
čių atstovams, kurie buvo aiškiai paminėti Paba?ž,-> 
tai." Prezidentas įsakė tuometiniam sekretoriui Herr- 
Kisingeriui sėdėti to pranešimo metu prie stalo, kad '!' 
girdėtų daromą pareiškimą ir pasitarimų metu r.eba ; 
tų padaryti kokių nuolaidų, prieš kurias prezidentas ai. 
kiai pasisakė. Prezidentas Fordas atkreipė ypatingą dė

pėjimo ženklai, manė žmonės. Pasaulio galas arti, gy- tariibt, “.teroro,balsiuos-'yia’įvykęs faktas ir( 
vename, paskutinį tūkstantį metų, pranaiavo seni žmo karas nėra, galintas, taika'ims‘galima palaikyti 
Dės, jie tiki ir šiandien. Bet jie klydo, klysta ir dabar.

Žmogus yra pasiruošęs sauzudybei

Žmogus ginkluojasi. Žmogus.jsigijo. visas gali- 
mybes, baisiausius įrankius( kam?„. Saužudybei. Jis

ii n gali išnaikinti visą žemėje esamą gyvybę, 
sUnaikbdi pars save ir žemės pianėtą dulkėmis -pavers 
ii. Modernusis mokslas davė jam galimybes,’bet, nepa- 
ivg« j:iin-jk vėpli artimo, meilės, taikos reikšmės sup
ratimo, nei žinių, kada ir kaip įrankius vartoti.

rpomngas reyjzkmlstas, — no- 
Bųyąųiąvojų te ųėnialpnumų. J
" Jokie asmeniško pobūdžio Įsl- 
likliurnai ?ši£ komųni s tinę 'sab- 
•fvariEa-. ųįisldaHn^ Karia Anfa-

- •• ,• - • o ~ m. j LB " • •/ *'*'•*-* w Ai- *• \ * <

In ‘ , peratiškos ir šėtoniškai Uusištėčžmios gropes parei- . WiH>am U ^i<^ ą^bk)«rinjįUme kĄnhyje uIš-
Vienok, praktika jau ne kartą yra parodžiusi, kad- gfinų užgaidos, be jokio vsSdžiOs įnkymo..kilimas Ir HHbdišš 'TročIojb Beirbo’’ rašo: "Britanija 

M. prielaidos turi-dabai menkių pagrindą. į>ra. žygis gfth’bati įvykdytos. <k>i»«>ono^^ žiirokto ra- jei tik vokiečiai būtų pa-
II-jo Pasaulinio, Kapo metų- Britatūji.jr.Vokie- Dr. Edward S. Boyląn^ hųt^rs Univė^it^to-nia- sirjJe4>u^ti per kanalų, nmataįdo <lujos būtų -gus-uslos
abi turėJo tfnjstatdo yiujų.!boi1»bės. bet nei vie- tematikas ir žymus Hudson lismrte strateginis pdlft- pwvartotos,-j«d rtel/ūfų/galėjusios ur

na neišdrįso pavartoti,> žinodamos, kad viebai kuriai,'rtSo:Y<*Dalei*kime, kad komunistinėje ^-Kinijoje laikyti puolimo, rferiūcinl to.’ kad ir T okičb’ja būtų 
ją pavartojus, antroji, nėdelsdanhv riatiilygins”. As. - kurią dofs dieną iškiltų rėvoTfačtja^ir psukMėiių'ran-}duo'fw^iu “ateflygiubsį". • v ' '

' • * , -ri kas palėktų branduolių.sandėliai Ir-pradėtų pulti JAV,
Visų mūsų nelaimei,be tonkas sb minė ta yra dar jos aUisaJiytų ^3^-4, pU,ę".:. A t.

šešios priežastys precedento4silpnosios Apnseš, dėl-ku- , , ■ r .. .I ’

tęs paskaitas Vilkui, Kalifor- nistų? Juk net ir partijos įstatai 
nijos lietuviams ir čikagie- jau. nebererkalaųja toldo aitžki- 
č.ams, paskutinę savo paskai- nirpo, nebriudbžv arpie’narių. vien 
tą skaitė K^tonWiams.. Pa- - miljfiMcūmą,- ir. ^-me siiygžia- 
ska U suruošė Bostono Lie- vinte buvo išbrautas, -posakis, 
tuvių Bendruomenės Kultu- 'jdg tai Stenminčių orgaii’tari- 
ros Klubas. Ji' buvo skaityta jari 'Nar^ įpartiją verbtiojaiui 
prari tų metų gruodžio'T7 die- yuaiidimii,-o į ją riia ne iš ^iti-

Yra ir daužau .galimybių. Pavyzdžiui,-gali kuri

amlįrfflki, mc nWiU5 po 10
— 451 me- New

ą; Ari d«^ geriau į abi.

t^elbtam šmeižtui atšaukti. Niekąs ųęatšąūktą, dalykui lengvai \ ..A” A; j
Kasulaitis

vadams gafl5& riėdarOj dauguma lietu vilų žini), kad

irpį sukelianti'galimybe
savo

rmos d. 
tiricss:

Chicago j e ir. priemiesčiuo&e: 
metams ____ i_________

pusei metų ____________
trims mėnesiams ________
vienam mėnesiui _______

Kitose JAV vietose: 
metams_____________

‘ rr'-ĮT-tfi )■ , -.^iįįįabtf. •
Kada buvo ųumeSta pirmoji atdnte bomba ant nų tenka Jobai 'susirūpinti; Wtėbi:-1) rfe^^tas te Jį '

nasanlin trjtW Hteošimos miesto, Japonijoje, kadatei
pcibdULlU gdldS. karinis vadas vienas gilėjo sunaikink vidutnų tik vte ’jų^yba ^arčiai didejb tų;^kių gaminančių vais- terosik^ apgiiė
(Tesinvs) 1U auestą" »“«iian, frišdešūnts Ivejiemš metams pros riįbitjj ^hfošįnys-khilfcsū ‘ TttUj >

Ilnkus; vtenas taip gi, narteivip vadąs gali sunaikinti -pej klaidą“ paleidimas
O 1811 metais William Miller, pradėjęs-pamoks- 150 didelių miestų. Kiėkcvienas,.Garlaivis .gali -paimli fo bbMttso" tebrij*& jrii papenite prfi 

lauti, išaiškino, kad pranašo Danieliaus suminėti vii— su savim po 16 Poseidono brandolitįjų sviedinių, 'tu-^ 'vfsų-i^štybių vyrai-prie kobteolės 
H skaičiai du tūkstančiai trys ' — •*> • v
tus-Ezraso įžengimo į Jemzolimą pradžia — 4Dl"mc- i 
tais pr. Kr. ir pabaiga 18-13 metais po Kr.. Jis tagino sunaikinti 100 miestų kiekvienas. ’ 
\tsus laukti Kristaus, pasiruošius, antram Jo atėjimui,1 
Žmonės, nors ir nusivylė, betgi, \ds dar tikėjo, kad jau 
arti. Cžiur. Enciklopedia Britdnica WH p. 4^5 1911}. |

Iškilo galinga Romos imperija — žmonės daugu- nos nuomonės uors ir nį visai 
moję, ne be baimės, kalbėjo, kad tai galėjo būti drtė-flinių ginklų karo niekuomet negali anti

pusei metų -------
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:

mokratas, tai mažai kas į tai būtų atkreipęs dėmesio. Vi
si žinojo, kad'artėja rinkimai, tai leidžiama, politinėms 
aistroms laisviau pasireikšti ir. insinuacijai mesti. Bet 
:jūk šmeižtą paleido Amerikos lietuvių katalikų organas, 
kurį perėmė leisti marijonai. Neturėdami jokios nuovo
kos apie politiką, jie pasisamdė “ekspertą”, kuris išliejo riIejWaFytąs joks nutarimas *ąi£iėiffiie. nepakartofi' k- 
savo aistras prieš geriausią pavergtos Lietuvos draugą, tokios -įitevdjihgoė klaidos.' ė. • V. “ . t
Sakome draugą, nes girdėjome respublikonų vado kong 
rese Gerald Fordo paskaitą Chicagoje, genocido atidary
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čioauūi, bet vargu būtą galima pasakyti, kad ri»Uf 
visame turime reikalą su dėmokr<tiuės prtteeifui

, . . - - . «lr nikietetais. bw'<ik’vfeiiMm'1*:^ Bū
Anksčiau ar vėliau visi argmnentei .pneiaa vie, fcdrto’pRftas gali jam padiktuoti ir kitokias mib- manis už Jmhiiky’n^ teraelio pu^s pašhrtąfe 

kad branduo- rįjį Toki vadas galėtų paspatwti ir mygtuką “per Irti-, iafviūj tižiems Adierikos mfebtims išnaikinti.
dėlto, kad ^a^ųMs galėtųja^b&diai užailtepsmrtL Nepamirština yri dar te ta priežastis, kurios ’dna-

Hitleris buvo yiebas iš tų. Jei yoltfatija bdtųf hvėjųsi logijo» siekas ikiį^ifoi -pamiršti rtegali, būtent, II-jo
breMuoiiniiį gfafldų, Mtu mažiaiatos - abejonės, kad PėSįfalitti^ 'XjMp tfeąa.
Hitleris būtų pavartojęs. TodčL H*7^®* 'fžJtfo, kad jot
mos nutarimas bent šiuo atveju nėra būtinas daįyka?. Vokietijos ^Hruja tūlų Lnteanrho
č>’' T4*#, prielaida, kad cįsėutotteubtes pbdftinas yra katfalą, šiandien bihų kitokia- kalba tiems įvykiams
negalimas, neišlaiko kritikoj Pakanka tik. vtectoa dęš- apsakyti- • .J . - ' ,

_ p.: >.Willtem L. b^ieer te^o ktesiniužne kūrinyje “Iš-

fereneiją.' •/j/įj /-• J-.
Amerikoje Turime Lieturių LurnaJžtų sąjur^, kuri 

leidžia žurnalistams . ėlgseąoš' vą^ąvs&i^-šuruošia '’šąįi-į 
niusjbank^ūs, bet bei 'vienam' Valdybos riariui: meatėjo 
mintis ištirti,' kas lietuvių tarpe paleido brįžieviflę Hel 
8ihkio aktų ln terpretadją. ^e iktal 'prieš'du^mėtu sus
kaldė lietuvius,: jie nuk*ėiį>ė Sėtuvių dėmesį ‘nuo didžiau 
šio lietuvių tautos priešo ir sukėlė tarpusavės kovas. Hel
sinkio aktų brežnevinė interpretacija daugeliu apsuko 
galvas ir gerokai apardė rienybę. Amerikos Lietuvių Ta
rybai teko vėsti atkaklią- kovą prieš b'režnevifiėš įhtėrpre- 
tacijos pasekmės. Brežnevo politiku šaHriinkai he t&

A, of DwwnUr L 1W7 
Subscription JlaHs:

In Chicago $33-00 per year, $18.00 per 
six inonths-, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$18.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

Nvo gruodžio 
DienraiČio

2§



BriedHv porelė

Mažeika 8/EvansTal.i 562-2727 irtu 562-2728
C I
r

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS t R. CHIRURGAS 

Wtr«ch«ter Community klinikos 
Medicinos diroktorivs

1^33 S* Hanboim Rd., Wostchostor, IL
* V ALA.’ DOS: 3—9 darbo dienom Lg ir

r ■

A&U4ERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CH1RURGUA į 

6449 So. Pvtadd Rd. (Crewford 
Mwdkal Bv>idinak TeL LU 5-6446

P.J*na ,:3<muus pagal misi tarimą ! 
>' aer-3fliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
YeUl. 69S-0513

Fox Volley Medical Ceertw 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Rati GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISIN AJS'

- . T J__  -

ROCKFORDO NAUJIENOS
AKUŠERIJA IR moterų LIGOS .Minėsime Lietuvos riepriklaušo- 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
’6132 So. Kadžio Avo, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
rliepia, stambinti MJ 3-0001.

autobusais V. D. š, Rinktinės 
šauliai ir Saulės, kurie dalyvau
ja su vėliavomis bažnyčio m r 

, Lškilmingfcnie mftėjtme. Jei nyd 
: sų brolių ir sesių šaulių pagal 
bos nebūty, tai vietos Altos mi
nėjimai, ar bet^uric kiti paren
gimai būtų vfhai neskaitlingi — 
be jokio gyvumo.

į Mielas tfetuvi-e, jei tavo šir
dyje neužgeso ’tėvynės meilė, 
rūpestis'jos laisve Ir likimas bro
lių bei šesty Hkdsių pavergtoje 
Lietuvoj, keriėfBfičiųjų nuo rau
donojo rusi£k<įbzplėšiko, —*prf- 

‘ simink jų kančias ir vargus ateik 
i ir dalyvauk šiame Altos minė
jime ir prisidėk prie bendros. 
kovos savo auka, vedamai ko- 
vai už tėvynės TJ et u vos išWs- 
vinimą. - \

Aukos bus priimamos tuojau 
prie įėjimo j lžilę. Neklausyki
te varomos propagandos bend-

i radarbiautojų bei tiltų statyto- visos Viwlc 16 wk*kH«
rieda solistė Audronė Gaižiū-.jų. kurie visur kiša savo nosį. Pro^ renkamos aukos .private_bOtj 
S-.- .„..v...,. „..a.,....... ,*—igj,“Jj-.Jįgį;
sukalba kum klebonas T. C. I tų, — Altos, Balfo, Bendruo. Council 2406 West 63rd St, cNteag©, 
Bradv. Toliau seka mirusių pa-’ menės bei ‘kitčš. Visos turi iri . - ,

Marquette Parke
Į- Keliamos vėliavos ’

nybė -ten.ir'gailybė. Taigi, šj Sekmadienį-,.vasario 12 d. prieš 
kartą minėdami Vasario IG.LTe. pamaldas. (10.15 vii" rv!ą):Nlar-

, , tuvos Nfebrikiausomvbės paskel - quatfe. Parko Lietuvio šventovės
Po pertraukos.vyksta meninė binw^^>^ykim <kad įikštėjė, vietinės; LB ApyUskės 

esame vieningi >ir ištikimi te- iniciatyva bus keliamos vėlia- 
vynės įĮetuvos' vaikai. ' ' !vo* Ceremonijas attiks Vytau-

*. ’į k) Į), kaulių Rinktinė’ ir Gen.
. Daukanto jūrų šaullų kuopa.

muzika’Ą;Kap&Činskas ir links- Tėbmo"c«^onL

viškomis meįiOd)jomis.
:Dti pašiiriatymb!dalyyautl^Šflav^ kėlime.

sėkmaHį^ r^įįi ėdesio 19 d. 
vietos Ali(».:itlrij<>štairie Vasa 
rio IS-sos 'mmSj^ne.

f my bės paskelbimo 60 m. sukaktį nienė - Simonaitytė. Invokaciją Kokios tos organizacijos bebu-

Vasario 16-sios minėjimas

freWPAMAS

GERA! [VERT!flk
DIDUMĄ TttSLO,

KURIAM U! VURiAMA.

iMvoj laisvė!

. įvyks š:o mėnesio 19, d. sekau- gerbimas ir Lietuvos Nepriklau-} privalo įveikti vieninga:

.čia tvarka: nosie elhimo A let n siraL* kitai da'rbn arštair; kuo
TYO A D^ir'wm/n'«oi- “ -* w’"w’ “'“'“'i J tymas. Pagrindinę kalbą pasžu o.Beiaitfyti...
1 K.. A. O. GLEVECKAS parapijos ^ažnj-čioje, esančioje kyšint. ViktorasGarborikuį. Po'. -,■> k .. .
' GYDYTOJAS IR CH1 rųrgas Linrdln ir West Str. 12 vai 15 s~ i»„n—a Atminkime^ posakį, kur vie-. _ •

SPECIALYBĖ Akly LIGOS 
2907 W»st 103rd Strwt

TEU — BE 3-5893

u, viena* 
soriiybės paskelbimo .Akto skaL kitai darbu ar šiaip kuo padėti,* 

[tymas. Pagrindinę kalbą paša, o.iiearidyti... >'v

Lincoln ir NSest Str., 12 vai. lo jo kalbos, rezoliucijas perskai- 
• min. atnašaujamos šv. mišios, j to p-lė G. Špokaitė. ' 
.tiž žuvusius dėl Lietuvos laisvės., petrauka.

į šv. Petro ir Povilo, lietuvių

. Valandos 'pagal susitarimą. ■ - - <5įv. mišias atnašau ja kun. Bure-
vičiusrir pasako dienai pritaikin
tą pamokslą.

i Akademinė dalis įvyksta 2 
• vai. po pietų,' Lietuvių klubo di
džiojoje salėje, esančioje 716 In- 

; d^a Ave^ sekančia tvarka;
Minėjimą atidaro vietos Altos

DPTDMETRISTAS
KALBA UETUVIŠKAI

261S W. 71 St. T«L 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

‘‘contact lensešm
VaL agal susitarimą. Uždaryta tree ’» . < • • •. <
------------- ----- ------ Z___  pirm. bt. Surantas ir pakviečia
IIR.EE0NAS SEIBUTIS {’ro?ra?'“>1 - ka ir nle G. £ noksi f p ir tnninn

inkstų, pūslės ir 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 14-4 popiet

Ofise teteL: 776-2880;.
Rezidencijoj telef.: 448-5545

ką ir plę G. Špokaitę, ir tuojau 
paprašoma V. D. š. Rinktinės 

i vėliavų tarnybos, kad įneštų 
‘Amerikos, L;etuvos ir V. D.* Š. 
; Rinktinės vė-liavas. ■

Amerikos ir Lietuvos himnus

DR. VYT. TAURAS T
Gydytojas ir chirurgas |

Bendra praktika, spec. MOTERŲ li^s. « 
Ofisas 2652 WEST 5vth STREET.. i g 
;,r Tel. PR 8-122G

OFISO VAL.: pinm, antrad. trečiai!, 
ir‘perikt. 2-4 ir 6-8 vai vak. Šeštadie
niais 2-4 vai popiet ir. kitu laiku 

pagal Kunitarimą

dalis, kurią atlieka solistė A. ‘ 
Gaižiūnienė-SimoDaitytė ir Y- 
D. š. Rinktinės tautinių šokių 
grupė, kuriai energingai vado-
vauja šaulė studentė J. Jasaity- šus pasitiks su Uniformuoti šaulfatiorganizato-
ai m i ''A 4 __Ii—. -^ .tė. __ ; .

Po programai vyksta naujos 
pažintys su atvykusiais svečiais 
bei pokalbiai.

Veiks baras su įvairiais kietais 
J r minkštais išgėrimais, o šeL 
mininkės turės paruoštus gar
džius pietus tik -už 33.50 atiką.

Kaip kasmet,.taip ir š'ais.me
tais iš Čikagos atvyksta dviem

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., : -•<: Tel. VI. 7-1515

- «^į < * - *'■ * ’ * S *' 7?** '

geriausias aulonjobilių pardavėjas Retuvfc

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • a
*Garblr>K m+fte stote, VtelpatL Ir nepamiršk vtsę |o pwWarysito- 

Jis attekėk vkf tevo nusidėjimą ir gydo vluj trr© ligai".
Psalmė 103:2. X

Gal pranašai Dovyde priteikė sau hituos žodžius ir gal manė apie gy
dymą savu kūno ir apte kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškoje Izmėlio pamokymui. Dvasiški Dievo izraelitai Ži
no. kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad Jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig Jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą Ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodžius. .

Visi žino, ūd mlrrii yr« Baud ir paliečia kteJcrten^ Brt kur yra mb 
rustejtt I M kkudmt atsako knygutė po mirties'’, kvrU gausite rw- 
mokamaL Raiykhw: - r - u

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL 60629.
. IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

nuns visą ? iš lietu - j jose. višuoniėnė icvf ečiaiha J
. \ (pamaldas atvykti luf^min. atiks-•

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Modemiškos Koplyčios 
' Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
TeL 737-8601

EUDEIKIS

l-r

MODERNIŠKOS AZR-CONDrilONED KOPLYČIOS

GAIDAS ~ DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

»W| ."lėrteiZ

U

AMociacijos

CALIFORNIA AVE, Phone: LAfayette JUSTI

brow sagar

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKU

TURIMI 
KOPLYČIA* 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Lietuvių 
laidotuvių

. BUTKUS - VASALUS
14&6 So. 50th Aveų Cicero, flh Phone: OLympic 1-1003

GEORGE F. RUDMINAS
5319 ‘So. LITUANICA AVE. TeL: YAnf» 7-11A8-113J

- -♦ 4 »

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

:S0. UTUANiCA ’aVĖNUE. P£n>«: YArdi 7^401
14be*5. * a - — -t , • * «r e. —~ -

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
' (LACKAWICZ)

2424 WEST 69ta STREET RApoMJe 7-1111
2314 WEST 23rd PLaCE Vilkinį* 7-6472
11928 SOUTHWEST HIGHWAY. Palot HID*,VL174-4411

x Soųr Cream Drifting for Predh Fnrfte <
mmee) carton sowr . > U teaspoea Mertee \
■sm j ‘.Metered geaaam^

Frait-Fillri FantasFes

» Vėliavos b^.niilddįįąmoš pu
. minėjos ^mokykloje- ,

. ■* - •<'.• r** *' •

Jorįaįs Vaičiūnas,
■ - *. ■ s'.' t

Apylinkės pirmininkas

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

_N AIRQBLsKenįrAri^-Pr&ne^
Šimai išį<Adi£ Ąb«bo$ tvirtina-, 
kad viėfl. tiktai Rago iškyšulio Nafllų. naMuktu- Hebes- *&.

lV'.. 'r-Li* 7 »-' '■ e-' tnėhesj 10 .1vai pe pie-srityje, kur rsritrejos ,gyvenu>- tų Šankia narįų suįlrtakiin% toris 
japgtikijb' prieš 'diktatorių Meri- bfyks Bailri - namuose^. 241? <3 {
gišttt; yri ‘ 6,000 KSbps ’ karių.?

NCtetAtytSų''fc03.“Į^biečių;'y^I^i C .
domu tankai,’ artilerija^iy aria-. — — .- 
ei ja nori-prasimušti kelią pAsa-'gen. 'Carlos Ąchoa kbmaikiuoja 
bo"uostą, esantį RaJuSčįnoslos *jti. visas Kubos karo^J^s^Etiopd-- 
ros pakraštyje, ^lįabma. kad joją Jo sostinė yra Adis . 
sovietų karo'laivai 'norį Įplaukti boję, c : ,c

TBVASR3ŪNUS
MARO I ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef. : ‘GR6vehffl $-2345-4 

1410 So. r50th Ayė/Oeėro 
Tefef.: TOwnhiU 3-2108-9

fRY5 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIEžTR TUfOMOWfA^TASTATTO

, obtkopedas-photezistas 
A Aparatai - Pr^ezaL Med. ban- , 
:»j. oasu. Special^pagalba L.įomt i 
»TP - CArch Supports; ir L t j 
VaL: S—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 ' 
2450 Wą«t 63rd,$U Chicago. III. 60629

TtW.: PRow»ct 6-5064 
i•------ — •

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HltXS GĖLINY0IA 
x 2443-WEST M^rd STREET 

Telfonei: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaro* ir Ganė Drishiv 

„krautuvė. .
• THE TSAISY STORE
9918 Southwest Hwy Oak Lawn 

XlU49?-13]8 „„

V olare^Prėmier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) -

Genaus, mechanikai taisymo ir’priežiūros liepariatripirite
f«

į

J

Apdraustas perkraustymas 
U jvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

I Tel 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
'itADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos R WOPA, 
1490 IdL A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3 00 
—3^0 vtL popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vadėje Aldona Daukut

TeleE: HEmtock 44413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.
. CHICAGO, ILL. 60629

tempts*

llgahietis patyrimas - sąžiningas darbas
let riioŠfales trliąihi — kreipkitės j Ijėtin i u jsfaigą:

American. Travel Serv1 ide Bureau 
iš. iVėsiern 'A ve..'('hi«-agn. 'llj. ftOKfS

Tėtei. 412 ^3S-'97H7 ..
• NeiiioMiioat patarūavimaC užsakam lėktuvų, traukinių, lai^ų letlo- 

ių (cruises: viešbučių u auiutiiouiiių 'nuomavimo rezervacijas; Parduvda-
Ae kelionių draudimus, organizuojame kebones j Lietuvą Ir 'kitus kraštus; 
Midarome itkviebniu> giqitruu apsilankymui Amerikoje h teikiami, mfor- 
nactja* visai.* kelionių reikalais '

♦ TafipykHė skrisdami Vfiarife'red lėktuvais, lik reikia rezervuoti vietas 
anksto — prieš 45 '60 dienų.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
L«idim«l.jx Piln* ^paraudi 

2ĖMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Lr.

MH 8a- HALSTED STREET Phcee: TArdf 74111 
■ ...... i 1
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didino

Iii.
Na

ne šeimyniškame pn 
\Uxia senstelėjusi mo- 
jMjrinn: Chicagoje ii

l>ruugų sk 
ijienos ard: 
ir \isk> kr

ika t uič i j

lietuvių vieny 
kį Stebi’ *

važiavimo i Amer 
visų laiką skaitąs 
spaudos ir D ra u gą

re d

HKą ] 
Le

Apie 
jiends daug neigiamybių j 
jęs, todėl jų ir neskaitęs, 
gyvenus už Chicagos ir ne! 
buvę progos jas, nors ir 
puolamai, pasiskaityti.

Mat

i ::ci įlinkas kažkokiu 
sugebančiu atvažia 

rc iką lietuvius t va r- 
d -u'JąM nieko. Pers

ki-d žmona ar silp- 
h chm m.!crio jos biėhiiis . 
. i ’ t u pr rskatlyti. Sakcni 
i .! m u, j mt neliesugeba 

riu mio blogio atskirti. |. 
’ ?! / šiaip, taip vienos 

n .m bėgyįe. |)risivertęs per- * 
» i Nieko lietuviško. Nie- 

phimmis. Mintys kartojasi 
romaną perskaityti ne ma-‘ 
urnas, bet kančia. Dievo mo 
>s blauzdų glostymas, ant 
kliu K i i s ta us kanči ų _vaiz- 
imas. Blevyzgos daugiau nię 

to. sužinojęs, ka<L“Strip 
buvo spausdintos 1970 
Lietuvos žurnale “Per- . . - T . ivisai nusiminęs. Nevi

Be 
as”

I m. 
kai-, gal 

iiiynystę atsikėlusi lietuvių šei sai 
m a. kuri skaitanti, be Draugo,'“Striptyze” būtų geras patari- tai lįeužsiprenuineruosiąs, sa- 
ir Naujienas. Dabar jis iš sa- mas jaunavedžiams. Nereikė- sakėsi esąs tvirto charakterio 
vo kaimyno gaunąs ir Naujie-* lą nei lovą pirkti, nei joms vyras. Be to, esąs ir Fronto Bi- 
nas pasiskaityti. Skaitęs Drtiu- brangią patalų. Įsigijai stak- čiulių nariu.
gc redaktoriaus kun. Garšvos les ir viskas išspręsta. Nesup-j šis pokalbis nėra išgalvotas, 
straipsnį, išgyrusi jų premi- rantąs, kaip mūsų kunigai ir Parašytas su tą vaišių šeimi- 
juotą Almeno romaną “Sauja net vienuoliai, tokiomis ble- ninku sutikimų ir pritarimu 

lame pačiame vyzgomis ir pornografiniais 
viklys rašė, kad kūriniais žavisi. Juk jie mora- 
esąs aukšto me- lės saugotojai, o elgiasi prie- 
ikalas. Net ir ku šingai.

Žvejo šeimaPūvis de Chavannes

Stasys Juškėnas
Drauge B.

rrinio J 
nigas I rs.l — Matai, kaip Tamstele Nau- I

- f .. i- : 6Pasisakęs, kad nesąs mėgėjas ) j ienos sugadino. Daugiau nes- 
romanų skaityti. Nebūtų jų;knityk. — *rėkė moterėlė, 
pirkęs.. Paskaitęs Naujienose) Prisipažino, kad jo nesuga- 
apie minėtus romanus neigia-i Ginusios, bet tik'gerokai ap
muš pasisakymus, susigundęs,! gadinusios, i
atvažiavęs į Chicagą ir abu nu-: ir iš gėdos išgelbėjusios. Jeigu j 
sipirkęs. 1 nebūtų Naujienų skaitęs, o tikj
— Na, ir kūgi ten Tamstelė; Draugą, būtų tuos romanus 
blogo radai? — Klausė mote-Į gyręs, o prieš perskaičiusius 
relė. šiuos romanus, būtu didele

baisaus, “sarmata” turėjęs.
skatiką’'į— Ko gero dar tas Naujienas 
įą. Juk imsi ir užsiprenumeruosi? — 

tame romane lietuvaitės pada-' pyko moterėlė.
rytos paleistuvėmis. Ok. Lie- Pakol kaimynas skaitysiąs,;

— Petras Markūnas, Wauke-

Kaip galima

nė, J. Adomaitis, A. Cieminis ir • 
z .-V^.^myictdoiCL * Choras kartu 

sH-šiua penketuku ‘vasario 11x1. 
koncertuos Hamiltone/:o vasa-* 
rio pabaigoje Putliame.

! — Antano Skiriaus Lietuvių 
Dienų leidykla atspausdino 16

i psl. brošiūros “2(X),ŲOO.O(X> and! 
i Lithuania” antrąją laidą. Tą in-j 
Hormacinę brošiūrą parašė AI-‘ 
(girdas Gustaitis, rašytojas, žur
nalistas ir neatlaidus kovotojas 
už Lietuvos laisvę bei lietuvių 
teises. Pirmoji laida buvo iš
leista 1971 m.

Namai, tems — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
’ OR 7EM A IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l _

nepadės, jei mes savais reikalais 
nesirūpinsime. Bet mes turim 
pasirūpinti gyvulėliais ir paukš
čiais, ypač šios šaltos ir, gilios 
žiemos įlietu. Be mūsų pagelbos 
tie gerieji draugai žus ir bus per 
vėlu jų gailėtis. Dar blogiau, 
kai žmonės laiko gyvulius ir jų 
neprižiūri bei žiauriai elgiasi Tik 
žiaurių žmonių sum’s kanda žmo 
nes ir gyvulius. Atmintina tai
syklė: jei. laikai šunį, katę arba 
kitą, gyvulį, tai reikia juos gerai 
prižiūrėti ir nekankinti. Mylė
dami gyvulėlius, mylėsime žmo
nes bei savo aplinką ir pasaulis

Bet iš kitos pusės ^an’ kiekviena proga pare-1daug gražesnis ir geresnis?’
mia Naujienų leidimą. Dėkui 
už ankstybą be raginimo prenu. — Ponia A. Sederavičiene iš

Į meratos pratęsimą, gerus lin- Omahos nuoširdžiai vykdo Sei
kėjimus visiems bendradar- j m°s tradicijas — remti lietuviš- 
biams ir darbuotojams, taip pat į ką spaudą ir bendruosius dar- 
už atsiųstą penkinę Naujienų bus. Dėkui už ankstybą prenu- 
paramai ir S2 už kalendorių.

f A

DIDELIS IŠPARDAVIMAS IŠ 
DIRBTUVĖS SANDĖLIO!

SEKMADIENI, VASARIO 12 D. NUO 9 RYTO IKI 4 VAL. PO PIETŲ 
Pirkite dabar žemiausiomis kainomis sau ir dovanoms Į LIETUVĄ 
NEPAPRASTAS SUMAŽINIMAS DABAR ESAMŲ ŽEMŲ KAINŲ!

SPECIALUS DALYKAS: 15 yardų paketai Brushed nylon medžiagos 
108 colių platumo, tik S5. Mažo ūgio asmenims drabužiai su 50% 
nuolaidos. Nauji chalatai, šiltos pižamos, suknios, naktiniai žaketai, 
užsagstomi švarkeliai. Įvairūs kaspinai, pagražinimai bei apvedžio- 
jimai, elastinga medžiaga. Taip pat pilno dydžio marškiniai, kelnaitės, 
kasdieninės suknelės, nereikalaujanti prosijimo medžiaga, lengvasis 

' nailonas, švelnusis trikotažas ir tikroji vilna, kūdikiams pižamos.
GABALŲ SPECIALŪS ^MAIŠELIAI. TIK PO 50 CENTŲ IR PO SI.

Douglas “L” traukinėliai sustoja prie Racine arba Morgan stočių '

1022 WEST VAN BUREN ST.
Veltui automobiliams aikštė. Prašome pranešti draugams ir atvykti. 

VISI KVIEČIAMI IR LAUKIAMI!

meratos pratęsimą, gerus linkę- 
. ,v , {jinius ir už ?8 auką.

— A. Virkutis is Cicero be ra-į
ginimo pratęsė savo prenume.[ — Albinas Klimas iš Grand 
ratą ir parėmė Naujienų leidi- Rapids, Mich., savo pritarimą 
mą $7 auka. Tos apylinkės Vin
cas Karnočius atsiuntė $3 už ka
lendorių. Dėkui.

Naujienoms išreiškė gražiu laiš
ku, gerais linkėjimais ir $5 au
ka. Dėkui. Taip pat dėkui Juo- 

. . J zui Jezukaičiui iš St. Petersburg,
- Ponia Konstancija Gavcus,|Fia ? ir J; iš Town of

naujoji mūsų skaitytoja iš Fre. _ -- ^1" 
niont, Wis., atsiuntė metinę pre- "į k'aTeridorh^

Lake apylinkės, atsiuntusiėms

numeratą ir $3 auką už kaJendo 
rių. Ta proga ji taip rašo: “Man 
patinka Jūsų laikraštis dėl geros * sidarė. penketukas “Sutartinė”, 
informacijos ir aprašymų kas. sėkmingai pasirodžiusi to choro 

į dedami pasaulyje ir tarp lietuvių.! ^oncerte. Sutartinėje dainuoja 
Atmintina, kad mums niekas O. Adomaitienė,- A. Dziakonie.

— Roth esterio LB chore su-

— Amerikos Lietuvių Tary
bos So. Bostono skyrius ruošia 
Lietuvos laisvės minėjimą vasa
rio 19 d. 2* vai. popiet Lietuvių 
Piliečių klubo salėje. Meninėje 
programoje dalyvaus sol. Birutė 
Aleknaitė, komp. Jer. Kačinskas, 
Berklee kolegijos choras ir Onos 
Ivaškienės vadovaujami jaunieji 
tautinių šokių šokėjai. Vasario 
16 prie miesto savivaldybės bus 
iškelta Lietuvos vėliava, o Altos 
delegacija aplankys laikraščių 
redakcijas.

z — Česlovas Jonušas išrinktas 
ALT Sandaros New York o kuo
pos pirmininku, A Varnas — 
vicepirm., V. Steponis — sekr. 
ir ižd., P. Dulevičius — valdy
bos nariu.

♦ S. L. A. 134-tos Moterų 
kuopos susirinkimas įvyks š. m. 
vasario 11 d. 1:00 vai. p. p. Da
riaus-Girėno salėj, 4416 South 
Western Ave. Narės kviečia
mos dalyvauti. Bus labai svar
bus susirinkimas. Vaišės po su- 
siri nldmo. t (Pr.)

Valdyba

a Jei norite susipažinti su 
Naujienomis, prašome atsiųsti 
administracijai savo adresą ir 
Naujienos bus siunčiamos dvi 
savaites nemokamai. Skaityto
jai prašomi atsiųsti adresus tų 
asmenų, kurie norėtų susipažin
ti su Naujienomis ir galėtų tapti 
prenumeratoriais. Naujieji skai
tytojai ne tik turės progos pa
tirti žinias be propagandos, bet 
ir galės laimėti vertingas dova
nas: 3 dienų atostogas 2 asme- 
Grand Shores motelyje bei re
zidenciniame viešbutyje, 17350 
Gulf Blvd., St. Pet ersburg, Fla., 
taip pat mūsų bendradarbės M. 
Miškinytės $50 premij ą.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas *

2212 W. Cermak Road Chicago, HI. 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 5^ kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas, 
63-čia ir Narrag&nset. $54,000.

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 Tet 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St^ Chlcige 
Tel. 787-0600.

HEAL ESTATE — OUT CF TOWN
Nuosavybės — kitur

SOUTHWEST MICHIGAN’S top 

NITE CLUB —
a going business with live rock bands. 
Has restaurant potential with kitchen 
quarters. Plenty of parking- facilities. 
500 foot frontage on main highway.

' 1 mile from 1-94 and 1 mile from
Lake Michigan.

For appointment or more information 
write: BAR, Box 57,

Union Pier, Mich. 49129.

1

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tų sukaktį, gerbiant pirmojo 
Uotsvic dienražėto steigėjus bei lietųviškof spaudoj plrmū- 

aus ir atliekant būtinai pareigas šnarina3? lietuvybės Išlikimui zkel- 
pLttinlmo rajus.

tvirta! stevi Rovėja Ucteve* Uatarly ULrrę.
Bričame* fr I sandėriui cv ©kup^ntadi ar ja UzlSe

IAUJIENOS palaiko lietuviu desrokratinės grupes. jv bendras Lnrtltv- 
rijsa ir remia visų lietuviu bendru orius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS, atstovauja toliąją lietuvių diugnma Hali parimetimo. reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
*r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas vra mada, 7^ai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
rpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos Ir jos fcnonių gerovei, riekiant visuotino lie- 
tuviškų reikalų renesazr*. *
KAINUOJA: Chleagofa Ir Kanadoje metama — S3Q.00, pv®s! metu — I1OI, 

trims man. — $8-50, vienam men. $3.00. Kilota JAV viefoac matams 
— $26.00, putai metų — SI4-00, vienam min. — 12-50. Uirienlue-

— $31.00 metami. Susipažinimui siunčiama savaltf eamekaviaL

Prašoma naudoti žemiau e^ančU atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, PL

_6oL Jublllejtnk) 
įrofit purcmdurni, iletuvilką tpaudą.

FJ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaii- 
nironi nemokamai ir be Jokių peretgoJimv

PAVARDft O VARDAS

ADF*SAS

. “LIETUVOS AIDAI”
a, KAZĖ BRAZDŽIONYTf,

PROGRAMOS VEDĖJA- . . rf '
į/ W0PA 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

Aspirinas ir religija
Kiek aspirinas gali padėti in

fekciją turinčiam ligoniui? Kiek 
religija gali padėti per nuodėmę 
atskirtam nuo Dievo žmogui? 
Pasiklausykite šį šeštadienį, va
sario II d. 9:10 vai. vak. “Gero-' 
sios^Naujięnos Lietuviams radi
jo banga 106.3 FM per “Lietu
vos Aidus”.

LIETUVIŲ KOPLYČIA, 
3638 W. 83 St. Chicago.

Kiekvieną sekmadienį kviečia
me pasiklausyti 2:30 vai. popiet

(Pr.)

BEVERLY SHORES. Ind., parduo
damas 2 metų seriumo, visai kaip 
naujas namas, 200’ nuo kelio, ant kal
nelio prie ežero. Tik $125,000. Skam
binti Onutei Stephens.

> Tel. 219—847-7428.

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Ralkte

MAINTENANCE
MECHANICS

šv. Rašto tiesų.
MARDA NOREIKIENt

2808 Weft St, Chicago, HL W62> • TeL WA 5-Z787 
Dkfclte xririnkimai frrw rdšta braid?

* MAISTAS Ii EUROPOS XANDtLFUL

Mirti

Juozo šmotelio

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUITTi GIFT FARCIU JERVIC1
ŪBI W. 4W< St. Chlc**«, IIL MOS. — T»L WA 5-3717 

2£» M, Hal*Hd Chle^a, IIL MMt. — TH. SS443M -
V. V A L A N T I W A I

Jau turu laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoj# 
Į CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ

i Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių PO (186^1900) metų 
Chlcagos lietuvių gyvenimą ir tų ttliktus darbus 684 pat Kalni 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos DnugŲv

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atnžlivęs lletuvU. pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos bai- 
nyčlos, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bsžnytislal ir 314 veiklesnių žmonių Mografi- 
jor Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinrų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt aiJRMi

Norintieji Ka knyga UlgytL prašomi parašyti čeki arts Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORUOS DRAUGIJOS 
vardu Ir puiųrt:

1731 Sa. Habtoi 8L, Chkaro, IŪL
_ —-------- -——----- - ———-— ------------- -——’-—~—-

Atsiminimų Skirsneliai4
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 Are.

Chicago, Dl. 60629

BALTAS SNIEGO PARKAS

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

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tų 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 
romėnų mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug „priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu
pirksi! už $10,000. _ '

GRAŽUS 5 kamb. apie 20‘m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marouette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900. - "

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
inette Parke.

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

REAL ESTATE'

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu C h tea gos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS ’ 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

42—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 pusmečiui, automobile 

-lability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis

4445 Sa. ASHLAND AVI. 
52SŪ8775

A TVER AS 

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtt

Pardavimas ir Taisymas -
2S4$ WEST 69th STREET
TtM: Rlpublte 7-1 Ml

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background of ■ 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
ptaut machinery.

Welding experience also required,

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

An equal opportunity employer

M. i I M K U S 
Natary FaMk * ’ 

INCOMI TAX SIRVKI 
4239 S. MteFtovNd. TaL 2S4-T4M 
Taip pat daromi varttmal, fiminlę 
gkvlatlmal, pildomi plllatytia pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai i Lietuvą
AR JAU PASIDARSTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI i

Tarp žmogėdrų

Misijonierius nuvyko 
dernią Afriką ir kalbėjo būriui 
žmonių. Vienas iš jų su ypatin
gu dėmesiu žiūrėjo į misionie- 
rių.

— Kodėl tu taip įtemptai žiū
ri į mane? — klausė misionie
rius ir gavx> tokį atsakymą:

—r Matote, aš eju mėsos 
maisto inspektorius...

i mo-

p. NEDZINSKAS, 4045 Archor Av*

,hio9o, nu TH Y A 74*

BEST THINGS IN LIFE

Su legališkomis formomis 
Knyga su formomis gauna* 

ma ’Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legalilko* - 
IA1J& IcH lDOLLUS -- ^3^)0.

UisjikyiBU* su Muncy orde
riu siusti: ‘•Naujienos”, 1739 S. 
Halsted Chiragr Tll. 60608. į 4

I jail Frank Zapolla 
Q08Vk W-TStti St 

GA 4-UM

HAU FU*

|MfV«AM< I
blate Farm Lite Insurance Company

Dldžiautiof kailių 
paiirinkirr.aj

pur YleatoieU
liete! taUKididDi

ChleMro>

irj

CAREFUL! r«L263-S82f 
(jataigoa) hr 
677-S4M

Only you 
can pravant

185 North

I • —---- ------------------------------------ ---------------i--------- --
MAUMECKAM *i ILL FMfcAY. tMWAM




