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pa-

Prezidentas Sadatas labai nepatenkintas tuščiais 
Izraelio vyriausybės taikos pasiūlymais

TELEVJVAF, Izraelis. — Gen. Mordechai Gur. Izraelio 
riuomenės štabo viršininkas, spaudos atstovams šeštadienį
reiškė, kad Izraelio karo vadovybė turėjo žinių apie palestinie
čiu šių metu kovo 11 diena suruoštas civiliu žudvnes. - * • * • * «. • *

Gerai ginkluoti palestiniečiai - ■■—*=—
minėtą dieną, apmokyti Libane, Į ne naujas. Jis nematąs jokio

reikalo leisti laiką ir dėl jų tar
tis.

buvo iškelti iš jūros. Jie turėjo 
prisijungti prie pačiame Izrae
ly gyvenusių palestiniečių ir pa
daryti izraelitams daug nuosto
liu.

Palestiniečiams keliose vieto
se buvo pastotas kelias. Tada Į jis buvęs labai nepatenkintas Iz 
jie nužudė 35 vaikus, į pajūrį va 
žiavusius. Tokiu žiauriu begink 
lių užpuolimu sukėlė pasipikti
nimą izraelitų tarpe. Jie nuta
rė pasiųsti karius ir išnaikinti 
palestiniečių partizanų mokyk
lą, buvusią Pietų Libane.

Izraelitai nenori žudyti 
beginkliu

Gen. Gur'pSeiškė, kad Izrae
lio karo vadovybė yra labai ge
rai informuota apie palestinie
čių įsiveržėlių paruošiamąją mo 
kyklą. Izraelio karo jėgos ga-

' Daktarų algos . ■
WASHINGTON. — Baltiems' 

Rūmams paskelbus kokias algas . ; 
gauna daktarai Amerikos Ale- ‘ 
dikų Asociacija (AMA) griebė
si konįrofensyvos.

Baltųjų Rūmų raporte skel
biama. kad daktaru viduriu s: 
uždarbis 1975. metais buvo $62,- 
$00, o.kai kurių specialistų daug ’ 
didesnis. Pavyzdžiui. 1975 me-: 
tats daktarai patologai metinių 
pajamų turėjo vidutiniškai po I 
$9S,400, radiologai po 102^300 
dol.

“Konfrofensyvą” pradėjo A-: 
MA vicepirmininkas Dr. James * 

kad 
1976 

metais buvo “tik” $54.000 ir 
1975^metais $50,337. Nepasaky
ta. kiek 1977 metais.

Sadatas rašys laišką Carteriui
KAIRAS, Egiptas. — Egipto f 

prezidentas nepaneigė žinių,kad Samnions . Įrodinėdamas.
# daktarų metinės pajamos

raelio karo ministerio Weiz- 
mano paruoštais naujais pasiū
lymais.

Prezidentas pasipiktinęs to
kiu Izraelio elgesiu ir pareiškė 
Izraelio atstovui, ka jis rašysiąs 

Į asmenišką laišką prezidentui 
I Carteriui ir išdėstysiąs dabarti
nių Izraelio vadų pasityčioji
mus iš taikos “derybų”.

Charlio Chaplino
palaikų misterija

—.—...
Tvirtinama, kad prezidentas 

Sadatas šias mintis pareiškęs 
Izraelio karo ministeriui. Izrae
lio vyriausybė buvo pasiruošusi 
atnaujinti pasitarimus su Egip-

Įėjusios viską sunaikinti, bet j tu, bet dabar atrodo, kąd nau- 
butų nukentėję civiliai, nieko: jiems pasitarimams nėra jokio 
bendro neturintieji su įsiverži-]pagrindo. - 
mais į Izraelio teritoriją. Izra-1 
elio karo jėgos pasitrauks iš Li- j 
bano, kai Įsitikins, kad Pietų 
Libane bus pakankamai karių 
tvarkai palaikyti.

Indira Gandhi 
būsianti teisama

Tuo tarpu Į Libaną priešaki
nius dalinius atsiuntė tik Trano 
šachas, o prancūzai ir Švedai 
daugiau kariu dar neatsiuntė. 
Tūkstantis Jungtiniu Tautu ka
riu nesustabdys palestiniečių 
Įsiveržimų.

Karo ministeris nesusipratimų 
neišaiškino

Izraelio karo ministeris Ezer 
Weizman praleido Kaire 24 va-i

NEW DELHI, — Indijos vi
daus reikahi ministeris Charan 
Singh viešame susirinkime penk 
tadienĮ paskelbė, kad buvusi mi 
nisterė pirmininkė Indira Gan
dhi bus teisiama už tariamus nu 
sikaltimus per tuos 21 mėnesius 
jai Įvedus karo stovį nuo 1975 
iki 1977 metų.

“Mrs Gandhi yra kriminališ- 
kai nusikaltusi prieš tautą. Tei
singumas turi būti suvestas ga-

GENEVA, Šveicarija; — Jau 
ištisasmėnuo.praėjo nuo Char
les Chaplino lavono su visu 
karstu pavogimo iš Corsier kai
mo kapinaičių, prie Gnevos eže
ro, Šveicarijoje. Buvo manoma, 
kad ji pavogė žymių žmonių gro 
bikai, bet per tiek laiko praėjus 
niekas neatsiliepė.

Tebespėjama, kad lavono su 
visu ąžuolo medžio karstu pag
robimas buvo ne žmogvagių, o 
velionio draugu ir jo gerbėjų 
“humaniškas” darbas— perkel
ti garsaus vyro palaikus į jo 
gimtinę — tėvynę Anglijoj, kur 
velionis norėjo būti palaidotas, 
tik jo našlei žmonai Onai reika
laujant, laidojo prie Genevos 
ežero, kur velionis gyveno per 
25 metus.

Volkswagen laimėjo 
taupumo rekordus

.. -- ------------------ ,-------------------------- -------------------------- — Ull IU1L LFUU1 įį,^’

landas, du kartu kalbėjosi su,]^ su ^alu. Mes neturime jokio 
Egipto karo jėgų viršininku. noro persekioti. Ji bus tei- 
bet nepajėgė išaiškinti pačių gį^ma pagal šios šalies Įstaty- 
nagrindinių Egipto ir Izraelio mus” pasakė Singh, 
taikos sąlygų.

Karo ministeris Weizman paKaro ministeris Weizman pa- — Vietnamo komunistai ban- 
sakoio, kad iis atvėsės i Egmtą;^ Įsiveržti Į Kambodiją, bet pa 
naujus Izraelio pasiūlvmus ka-Į8*6™0 sulaikė,
ro jėgoms atšaukti, iš Sinajaus 
pusiausalio ir kitų Izraelio užim 
tų arabu žemiu.

Prezidentas Sadatas, įklausęs 
naujus pasiūlymus, pareiškė, 
kad juose nėra nieko naujo. Iz-Į 
raelis pakeitė kelias smulkme
nas ir tikėjosi, kad Egiptas jas 
priims. Egipto prezidentas pa
reiškė, kad tas pasiūlymas visai

KALENDORĖLIS

Balandžio 3: Fara. Pankraci- 
jus, Rimtautė, Laura. Vytenis, 
Rakalnis.

Saulė teka 6:R4, leidžiasi 6:16. 
Vėsos. Indfra GsndhĮ

WASHINGTON. — Aplinkos 
Apsaugos Jstaiga (EPĄ) paskel 
be patikrinimo duomenis po 
kiek mylių su galionu gazolino, 
kurie automobiliai nuvažiuoja. 
Geriausius taupymo rekordus 
laimėjo vokiečių “Kiškis*’ — 
Volkswagen Rabbit su diesel ku 
m: 40 mylių su vienu galionu 
mieste, 53 mylias važiuojant 
plentu, o bendrai su 45 įpylių vi
durkiu.

Yra keeltas kitų, kuriems irgi 
mažai betriikst ligi rekordo: 
Honda Crric. vienu galionu mie 
ste 36 m vi.. 44 m. vienu galionu 
plentu, vidutiniškai 40 mylių 
vienu galionu Datsun R 210, 36 
mieste. 44 plentu, vidutiniškai 
40 mylių.

— Importe miestelyje. Ind.. 
kilo didelis raistas. privertęs 
tūkstančius bėcrti mii nuodm- 
tukstančhts bėcrti nuo nuodin-

— Galinga “Raudonosios ar
mijos” tarptautinę teroristinę 
grupę remia Irako. Libijos ir 
Pietų Jemeno vyriausybės. teik 
damos piniginę ir kitokią pašaL

AFRIKOS VALSTYBĖS SUSIRŪPINUSIOS
NAUJO KOLONIALIZMO PAVOJUMI
Prezidentas Carteris kalbėjosi su Nigerijos ir 

Liberijos vyriausybių atstovais
WASHINGTON. D 

-eštadienį paskelbė. ki;< 
gerai ginkluotų ir ko\ai

. — \’rlstybės departamentas praeitą
i dabartiniu meni Etiopijoje yra 17,000 
i paruoštų Kubos kareivių.

Iki šio meto turėtos žinios sa- j - -
kė. kad Etiopijoje buvo 12.000 ’ 
Castro karių. Papildomos ži
nios tą skaičių padidino iki 15,- Į 
000. bet patikrintos ir tikrai 1 
nustatytos žinios sako, kad da-j^^eni grįžo i

__  .... ’1 f i > > . . , i *

Geriau Rodezi joje'

Nigerijoje. Lagos mieste, prezidentas Jimmy Carteris pasa- 
gražianstą kaibą ap;e Amerikos užsienio politiką ir jos tikslus, 

kad Amerika nenori nė vienos svetimos žemės pė- 
bet pageidauja, kad kiekviename krašte būtų gerbiamos pa- 

ndiriės Žmogaus teisės, o krašto gyventojai galėtų laisvai, nie
ko nebijodami, išrinkti geriausius savo sūnus ir dukras krašto 
reikalams administruoti.

kė
Jis pareiškė.

RUSAI NORI TARTIS SU AMERIKA 
DĖL SATELITU APSAUGOS

PLUMTREE. Rodezija. Penk 
iš Botsvanos arti 

bartiniu metu Etiopijoje yra ‘ 100 ji^žiu jaunuolių berniuku 
17,000 Kubos karių. 1 mergaičių nuo 13 iki 20 metų

(amžiaus, kuriuos su Rodezija 
Kubos vyriausybė niekad ne-/kariaujantieji partizanai antra- 

paskelbė, kiek savo karių ji pagrobė iš britu ^^todistu
į misijos mokyklos, nusn eue per 
sieną i Botswaną ir norėjo ap
mokyti partizanais kovai prieš 
baltųjų valdžią Rodezijoje.

Ištvėrę pustrečios dienos jau 
t nuoliai sutarė bėgti: iš 432 pa- 
Į siliko su partizanais tik 48, o 

vai- Į kiti grįžo i Rodezija į misi- 
dyti' ir helikopteriams vairuoti.! J°s mokyklą.
Be to Kliboje yra tūkstantis sO-į ILavid Mophuthing. Botswa- 
vietų patarėjų, kurie pristatyti -nos saugumo viršininkas P^sa- 
prie kiekvienos didesnės valsty
binės Įstaigos. • Etiopijos- ministe

“siuntė į Etiopiją. Kubos ka
riams vadovauja 40 metų einan 
tis gen. R. Ochoa, asmeniškas 
diktatoriaus Castro draugas. 
Bet Kubos kariai. įskaitant

, gen. Ochoa, privalo klausyti 
vietų gen. Ivanovo.

Sovietų valdžia Etiopijoje 
r i lakūnų karo lėktuvams

tu

j kė. kad viri pagrobtieji, išsky- 
| rus 43. savo noru susitarė grį-

Kremliaus valdovai planuoia pripažinti 
dabartinę Formozos vvriausybę

MASKVA, Rusija. — Praeitais metais sovietu karo minis
teris pareiškė, kad Sovietų Sąjungą galėtų, jeigu tik panorėtų, 
išnaikinti gausius satelitus, šiandien skriejančius aplinkui žemę, 
Sovietų valdžios strategai savo nuomonę tuo reikalu pakeitė, kai 
patyrė, kad prezidentas Carteris Į savo biudžetą Įdėjo sateli
tams naikinti erdvėje specialų paragrafą ir paprašė kelių mili
jonų doleriu šiam reikalui.

Praeitą šeštadienį sovietų šta- * =>
bo viršininkas jau pareiškė,, kad pastarasis praeikalavo atiduoti 
sovietų valdžios atstovai šiomis Kihijai didžiausius Sibiro plo- 
dienomis nori pradėti pasitari-] tus, praeitame šimtmetyje iš 
mus su Amerikos atstovais dėl 
priemonių satelitams išlaikyti 
reikiamoje aukštumoje.

Sovietų valdžia žino, kad ame 
rikiečiai pajėgs pagaminti tiks
lesnius satelitų naikintojus. Ru
sai negalės prilygti 
čiams, kai šie nutarė 
iš pagrindu spręsti.

Ministeris Nikolai 
džiaugi kad šios savaitės pa^ 
baicroie atvyks amerikiečiai. Jis 
tvirtina, kad Sovietų Sąjunga 
vra pasiryžusi siekti susitarimo 
ir tarptautinio suririekimo klau mas — marinis antplūdis stin- 
simu.

kinieSų atimtus. _ 9 kubiečiai.
Jeigu butų pnpazmta For-i 

mozos vyriausybė, tai Maskva I 
gali sutikti parduoti jai moder
nių ginklų.

Iriai ir jų pavadutojai gauna Įsa ka.s reiškia didelį moralinį 
kyrnus iš sovietų pa tarėjų vai- • laimėjimą Rodezijai ir nemažu 
stybės reikalams tvarkyti. s pralaimėjimą juodieseims parti- 

, zanams. kurie giriasi kovoja 
Diktatoriaus Castro kariai. į pries baltųjų viešpatavimą 

artilerijos ir aviacijos padeda-1 
mi, labai lengvai sumuša soma- 

'liečius partizanus ir užėmė stra 
teginius Ogadeno provincijos 
vietas. Bet rišu somaliečių jie 
nepajėgė nuginkluoti.

Somaliečiai partizanai 
ta kalnus, jų kelius ir 
lengvai prasmunka nuo 
karių, o dabar juos užpuola iš 
pasalu ir padaro didelių nuostolių 
lių. Praeitą savaitę Somalijos 
partizanai užpuolė besiilsian- 
čią Etiopijos kariu kuopa ir už
mušė 17ū kariu, j u tarpe buvo

žodžio laisvė”
sovietuose

amerikie-
kiausfmą

Ogerkov

Maskva užmegs santykius 
su Form ozą

Pekino vyriausybe^ atsisakius 
pradėti pasitarimus su Maskva 
visais ilgus metus neišspręstais 
klausimais, sovietų valdžia nu
tarė pradėti /pasitarimus For- 
mozos vyriausybei pripažinti ir 
diplomatiniams santykiams už
megs ti.

Savo laiku Maskva buvo pri
pažinusi Ciang Kaišeko vyriau
sybę. bet tuo pačiu metu pradė
jo siųsti ginklus Mao Cetun- 
gui. . <

Maskva pripažino Mao Cetun 
go vyriausybę bet surfpyfcojwkl

pažįs- 
takus, 
Kubos

Stintų sezonas
CHICAGO.— Kad ir pavėluo

tai pasirodęs Pavasaris pačio
mis pirmomis dienomis pradėjo 
tvarkyti sezonus.

Vienas toks yra žuvų nerši-

tu. kuriu pagavimo kiekis nėra 
ribotas. Draudžiama tik stintų 
protra. meškerioti upėtakius ir 
laš;šas.

Stintų apsčiai yra ne tik Mi
ch i gano ežere, bet ir dešimtyse 
parkų lagūnų. būtent: Jackson, 
Washington. Sherman. Colum
bus. Douglas. Garfield. Hum
boldt, Marquette. McKinley ir 
Lincoln.

Pradedant nuo 16 metų am
žiaus stintininkai turi už $2.25 
nusipirkti Miesto Valdybose lei
dimą.

Stintų (smelt) sezonas yra
nuo balandžio 1 iki gegužės m. Į administratorius. 
11 d.

MASKWA. — žymus sovietų 
atominės fizikos mokslininkas, 
sovietų Mokslu Akademijos na
rys korespondentas ir Branduo
lių Tyrinėsimu Instituto ben
dradarbis Sergiej Polikanov pa
šalintas iš komnartijos tik dėl
to, kad pasikalbėjime su Vaka
ru spaudos koresponentais pa
kritikavo sovietu valdžia, kuri 
neleido jam drauge imti savo 
žmona ir dukra i Geneva, kur 
buvo komandiruotas ištisiems

alima karo jėgų pa-1 metams tyrinėjimo darbams.

Didžiausią susirūpinimą su
kėlė šeštadienio ryta padarytas 
Etiopijos vyriausybės praneši
mas apie 
siuntimą i Somali jos žemes. Iki
šio meto sovietų ambasadorius 
Washington? kartojo, kad Etio
pijos karo jėgos neperžengs So
mali jos seinos. bet šeštadienio 
rytą jau pati Etiopijos vyriau
sybė paskelbė, kad ji turėsianti 
pasiųsti savo karo jėgas Į So- 
maliją.

Šitas pranešimas sukėlė susi
rūpinimą Washingtono sluoks
niuose. Aiškiai matyti, kad 
munistai planuoja stiprinti 
vo pozicijas Kubos kariu 
galba.

LAGOS. N i eg ri ja. N i ge ri j os 
prezidentas ir vyriausybė labai 
šiltai sutiko atsridusį Ameri
kos prezidentą oficialiam vizi
tui. Prezidentas Parteris pasa
kė svarbia kalba, kurioje išdės
tė pagrindiniu^ Amerikos užsie
nio politikos principus. Ameri
ka stoja už demokratiją kiekvie 
nbje valstybėje, žmonės privalo 
turėti teisę pasirinkti valstybės

—Prancūzijos prezidentas Gis- 
c:ir ilgai kalbėiosi su socialistu 
partijos pirmininku 
Mitterand. Jiedu aptarė 
darbui parlamente.

Frances 
planą

Simon
Frank

sA- 
pa-

— Nacių gaudytojas 
Wissenthal patyrė, kad 
Wains r*-miai gyvena nuo 1973 
met Penkis metus rankinio Hu 
dininkus ir anmokėio jiems ke
lione i Chiragą.

Taip pat pakabėtas Afrikos

valstybių susirūpinimas gerai 
ginkluotais Kubos kariais, pri- 
metus^’ais komunistine vyriau
sybe Mozambikui ir Angolai. 
Dabar kiekvienam aišku, kad 
Maskva primes sovietine siste
ma risai Etiopijai

Išsilaisvinusios ir savarankiš 
kai savo reikalu^ pradėjusios 
tvarkyti Afrikos tautos ir val
stybės reikalauja paramos iš 
Amerikos. Re Amerikos afrikie 
čiai nepajėgs pasipriešinti rusu 
gerai ginkluotiems kubiečiams.



VILNIAUS SARGYBOS BARE
Vilniaus Krašto Lietuvių S- 

gos Chicago, skyriaus metinis 
narių susirinkimas įvyko š. m. 
kovo 12 dieną. Jaunimo Centre, 
kuriame vilniečiai skaitlingai 
dalyvavo ir aptarė sąjungos bė
gamuosius reikalus. Tas parodo, 
kad Vilnių ir jo kraštą Keturis 
nepamiršta ir išeivijoje būda
mas. nesigailėdamas arbo, jėgų 
ir aukų.

Susirinkimą at darė skyriaus 
pirmininkas Juozas Lekas, ku
ris trumpais žodžiais pasveiki
nus dalyvius pakvietė pirminin 
kauti J. Truškūną ir sekreto
riauti J. Vmeiūną, tam risi vien 
balsiai pritarė. Padėkojęs už pa 
sitikėjimą ir perskaitęs patiek
tą dienotvarkę, kuri susirinki
mo buvo dviem punktais papil
dyta, paprašė dalyvių rūpestin
gai apsvarstyti ir tinkamai iš
spręsti numatytus klausimus.

Apie skyriaus veiklą praneši
mą padarė pirm. J. Lekas, kuris 
smulkiai išvardino ir vaizdžiai

paryškino nuveiktus valdybos 
darbus per praeitus kadencinius 
metus, kurių dėl vietos stokos 
neįmanoma aprašyti. Gal tek
tų tik paminėti, kad paremta pi 
nigine auka lietuviškoji spauda 
ir visos trys radijo programų 
valandos. Taip pat gražiai prisi
minta ir pagerbti mirusieji na
riai ir jų šeimos pamaldomis 
bei kapų aplankymu. Nuošir
džiai pareikšta padėka prisidė- 
jusiems prie skyriaus veiklos ir 
darbų, auka, dalyvavimu susi
rinkimuose bei naudingais pata 
rimais. Tik dėka tokio vilnietiš- 
ko paslaugumo ir dosinumo, 
skyrius turi galimybių prisidėti 
prie kiekvieno lietuviško-patrio- 
tinio darbo ir ji paremti. Nu
matyti įsigyti skyriaus vėliava, 
kuri jau suprojektuota ir gami
nama.

Naujais nariais priimti ir pa
sveikinti : Elena Tamošaitienė 
ir Jonas Puidokas.

Toliau padarė savo praneši-

mm kaalnlnkas ir revizijos ko* 
misija. Kasa turėjo gražią apy 
vartą ir balansas suvesta* su pa 
tenkinamu pelnu, o revizijos ko 
misija apyskaitą ir dokumen
taciją rado tvarkoje. Už našų ir 
gerą darbą vadovybei pareikšta 
padėka gausiu plojimu.

Susirinkimas teigiamai įver
tinęs vaidybos gražų veikimą, 
prašė palikti sekančiai kadenci
jai. Buvusi v-ba negalėdama at
sisuk v- ti n uoširdaus prašymo, 
sutiko ir toliau vadovauti sky
riaus vairą, kas vienbalsiai ir 
buvo patvirtinta. Tik vilniečiai 
taip gali pasišvęsti visuomeni
niam darbui, todėl garbė ir pa
dėka Vilniaus kalnų kalnelių 
išaugintiems krivio-krivakio pa 
iikuoniams!

Revizijos komisiją sudaro: A.

vedė valdybai pranešti sky
riaus nutarimą, kad VKL s-gos 
centro valdyba atatinkamai re- 

Dundulis, A. Stankus ir M, No- Į aguotų spaudoje ir kitur į tokį 
reikienė. Uenkų įžūlų akiplėšiškumą. Tuo

Kiek daugiau pasisakymo ir pačiu hks ir istorijai dokumen- 
aptarimo įnešė . dyenptv’arkės tas, kad lietuviai irJšeivijoje bu 
punktas dėl lenkų tebereiškia^ di Vilniaus sargyboje.
mą spaudoje viešą pretenziją į ’ Taip pat teko pa
Vilnių, jog lenkai jo neatsisa^! sįsakyti iruiįį beveik

Move Up To 
Standard
If you re not earning a full 5’ 4nb on your regular Passbook, savings and 
up to 73/4°o on Certificate savings, it will pay you to move upto Standard 
Federal Savings. At Standard Federal a 5V4% sayings account actually 
yields 5.39% and a 7%% certificate account yields 8.17%, on .interesu 
accumulated over one vear.

Interest at Standard Federal is compoundeddaily.and paid quarterly. 
Your interest cfieckcan be sent to you monthly, quarterly, semi-annually 
or annually, depending on your personal requirements. Deposits 
received by the 10th, earn interest from the firstand savings accounts 
are insured to S40.000 by the Federal Savingsand Loan Insurance. 
Corporation.

Call a savings counselor at one of our conveniently I(x:ated officesand 
we 11 move your money to a high yielding Standard Federal sayings 
account, tailored to your individual needs. We can make the moye for 
you quickly. < cmveniently and at no charge... why.not (^11 today!

S^iNDARD FĖDERAI. SMfiNGS
ASSETS OVER $385.000.000

HOME OFFICE: 4192 Archer Avenue. Phone: 847-1140
Garfield Ridge: 6141 Archer Avenue. Phone: 767-5200

47th and Rockwell: 2555 West 47lh Street. Phone: ; 1033
Hickory Hilk: iind Rolxjrls Road Phon-’ 5050

Hickory7 H dis: Hill Creek Shopping (.enter. Pho»w: 5*19-1977

Downers Grove: 5100 Forest Avenue. Photic: 963-1 140 
Lombard: 23 North Main Street. Phone: 627-1140 
Aurora: 301 West (kliena Boulevard, Phone: 092-1140 
Boulder Hill: 21 Boulder Hill Pass. Pkine: 897-H66

Chicago* viename lietuvių laik
raštyje tilpo rašinys, kuriame 
apart kitko buvo parašyta, kad 
lenkai dabar nieko neturi mūsų 
užėmę ir net siūloma užmegzti 
artimus ryšius ir būti gerais 
draugais. Tai tokią mintį 
selėja autorius.

Dėl tokios ‘"prognozės” 
rinkimas labai pasipiktino

puo-

suri
ji nu 

tarė pasmerkti rašiusį už nenau 
dingą lietuviams pasisakymą, 
kuris^reikia manyti, per neapsi
žiūrėjimą tilpo patriotinėj sp^U 
doj. Sunku suprasti ar jau pa
miršome, ar nenorime žinoti, 
kieno “globoje” yra Suvalkų 
trikampis ir kitos lietuviškos 
vietovės? žodžiu, vilniečiai dėl 
šio išpuolio pareiškė griežta sa
vo protestą.

Nesant daugiau svarstytinų 
klausimų bei sumanymų, susi

praėjo sklandžiai ir darbingai. 
Po susirinkimo dalyviai pavai
šinti kavute, kurios metu pasi
keista asmeniškais įspūdžiais ir 
mintimis iš susirinkimo eigos 
bei šių dienų gyvenimo įvy
kiais. J. Tijūnas

Surinko ir redagavo teisininką* Jonas Talalas
(Tariny*)

Liudijo laikinosios Lietuvos vyriausybės atstovas
J.Brazaitis liudijo kaip buvęs Lietuvos laikinosios

vyriausybės švietimo ministeris ir ėjęs ministerio pirmi
ninko pareigas. Jo kalbą vertė komiteto nariams angliš
kai K. Jurgėla, Brazaitis pareiškė, jog jo vyriausybę su- 
darydinę Lietuvos partizanai 1941 m. birželio 23 d. Ji iš
laikė 6 savaites iki rugp. 6d. Brazaitis pažymėjo, jog lai
kinoji vyriausybė paskyrusi komisiją ištirti bolševiką 
nusikaltimams Lietuvoje. Tos komisijos vedėju buvęs pas 
kirtas Juozas Senkus.

Al Merkelis liudijo, jog jis J. Senkaus buvo pakvies
tas raudonojo teroro muziejaus direktorium. Muziejus 
buvo įsteigtas 1941 m. liepos 12 d. Muziejus rūpinosi rink 
ti ir tikrinti dokumentus, liečiančius bolševikinį siau
tėjimą bei terorą Lietuvoje.

" Deportacijų originalas
Komitetas parodė A. Merkeliui garsųjų NKVD do

kumentą, instrukciją deportuoti komunistų nepageidau
jamiems Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų gyventojams. 
Tai rusiškai rašytas dokumento originalas su antspau
dais ir 1941 m. birželio 7 d. data. Jis rastas bolševikams 
išbėgus NKVD buv. įstaigoje Šiauliuose. Merkelis pa
reiškė, jog jis šį dokumentą atpažįstas kaip NKVD do
kumento originalą.

Oficialaus vertėjo K. Jurgėlos, komiteto pirmininkui 
paprašius, buvo paskaitytas to dokumento 5 skyrius, ku
lis kalba apie “Būdus atskirti deportuojamam nuo savo

nes deportuojamųjų didelis skaičius būsiąs areštuotas ir 
uždarytas atskirose stovyklose. Tačiau išvežami visi šei
mos nariai turi būti vienu vežimu, atskirti narius reikia 
geležinkelio stotyje, kur šeimos galvos turi būti susodinti į 
atskirą vagoną. Deportuojamojo namuose šeimos galva 
turi būti įspėtas, jog vyrų daiktai turi būti supakuoti į 
atskirą ryšulį ar lagaminą. Stotyse numatytieji areštuo
ti šeimos galvos turi būti susodinti į atskirus vagonus, ku
rie bus žinioje atskirų “specialių darbininkų”, tam tiks7 
lui paskirtų.

Gen. Raštikis, kuris, liudijo pirmas maždaug apie 2
J. ŠARAPNICKO 
PATIKSLINIMAS

Nadjienų 26 Nr. 1978. m. va
sario mėn. 2 d. užvardinta: 
“Išaiškino šmeižtų rašeivą”

1) J. šarapnickas rašo, kad 
P. Polgrimas savo ranką užra
šė prašymą Tėviškės Žiburių 
redaktoriui, kad patalpintų ra 
vai.traštyję_ ir pasirašė patrio
to lietuvio veikėjo pavardę: 
A. Setikas, 10 Clark St., St 
Catharines. T. ž. redaktorius 
tokios korespondencijos ne
spausdino, bet su lydraščiu 
grąžino savininkui.

-ATSAKAU. Girdėjau iš k> 
tų šnekant, kad A. Še tikas kaž 
kokį laišką iš T. Ž. su mano 
parašu gavo. Tuojau žodžiu iri . . _
raštu, A s. paklausiau. Nieko4ryMW. publikos. Įėjimąjį apklausinėjimo salę publikai 
ueaisako. Parašiau’ raštą ir laisvas. Posėdžiai vyksta teismo rūmuose, 219. & Clark, 
paprašiau A. Š., kad prisiųstu, sesijos posėdžio dalis pasibaigė kiek po 1 vai, o .po pert

raukos apklausinėjimas buvo tęsiamas nuo 2:vai. po-

salėje, nes gal dar reikėsią jį kai ko paklausti. Kai tik jis 
atsisėdo, tuoj kai kurie, korespondentai, kurių apklausinė 
jimą .sekė gal koks 10, dar kreipėsi į jį su papildomais klau 
simais.

Visi liudytojai spaudos, fotografų buvo uoliai foto
grafuojami.

Apklausinėjimai uoliai, dokumentuojami
Komitetas turi didelį štabą techninių bendradarbių, 

kuri visą apklausinėjimo eigą fiksuoją. Ifkitą^ kambarį 
nuvesti laidai, kurie perduoda, visas, s^įjbje. prie mikro
fono .pareikštas kalbas, Keletas stenografų.kalbąs užra: 
šinėja ir pačioje sesijos salėje.

Apklausinėjimą, be reporterių, sekė -ir didoAUs bū-

nės kaltininkas turi žinoti, už 
ką kaltinamas. Bet iki šios die 
ujokio atsakymo is X S 
negavau. Tai skaitau netiesa 
ir šmeižtas,;

2) J. Š. sako, kad gavo ko
munistinę spaudą iš Philadel- 
jihiįos ir ten panašus P. Pol- 
grimo pabraižai.

ATSAKAU. Jokios, komunis 
finės korespondencijos iš nie- 
kur negavau , ir negaunu. To
dėl ir LĮ neturėjau ir nega
lėjau. nieko pasiųsti.

S- vėl rašo, kad P, Pol- 
grimas protestavo prieš savo 
norių kūrėjų pagerbimą.

Atsakymas. Protestavau ne 
aš vienas, bet 4. v-bos nariai: 
P. Polgrimas, At Setikas, A. 
Švažas ir P. Dauginas.

Todėl protestąvom, kad, vie? 
n as iš savanorių, buvo priešin 
gas, b-nės veiklai. Tad ir pirm. 
J. š prąnešėm, kad S. K pa
gerbime kalbėtų ne kaip pinu., 
bet kaip J. šarapnickas.

. , P. Polgrimas

Spauda greitai perduoda žinias.
Vakar dieną, eilė vietos didžiųjų laikj-asčių jau. įsi

dėjo žinių apie apklausinėjimą. Su antraštėmis, kdp “Čia. 
atpasakojamas Stalino ir nacių sąmokslas” ir pan, Įdėr 
tas garsusis nacių-sovietų rytų Europos pasidalinimo 
žemėlapis su Stalino ir Ribbentropo (nacių užsienių rei
kalų ministerio) parašais ir kitos apklausinėjimo nuot
raukos.. f

(“Naujienos” Nr. 291 1953 m. 12 11.).
“LIAUDIES SEIMAS” PATS TVIRTINO, KAD. 

LIETUVĄ SUSOVIETINO RAUDONOJL ARMIJA
Min. P. žadeikio pareiškimas Kongreso komitete

< (“Naujienos” Nr. 283, 1953-m. gruodžio 2d.)
WASHINGTON AS, D. C. — Kongreso Pabaltijo ko. 

mitetui, išklausius savo pirmajame posėdyje pirmadienį 
valstybės sekretoriaus J. F. Dulles pranešimą, komiteto

ir nepaprastą pasiuntinį Washingtone, D. C., Povilą 2a- 
deikį. į

Min. Zadeikio pareiškimas buvo pradėtas jo paties 
ir baigtas skaityti pasiuntinybės atstovo Rajecko.

(Bus daugiau)

r i
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60-ŲJŲ VASARIO 16 MINĖJIMAI VOKIETIJOJ
(Tęsinys)

IV veiksme Valančius jau pa-, 
senęs rašo paskutinį pamokslą. 
Abejoja, ar jo kova, pareikala
vusi tiek daug aukų, buvo rei
kalinga. Jį guožia nepriklauso
mos 1 ietuvos vizija. V veiksmas 
vyksta d r. Basanavičiaus kabi
nete Vilniuje. Pasirašomas ir 
perskaitomas Vasadio 16 Aktas, 
kuris buvo Valančiaus, Basana
vičiaus, Kudirkos, Maironio ir 
kitų idėjų bei darbo vaisius, čia 
pat nustatoma Lietuvos valsty 
bės vėliava, ženklas vytis ir him 
nas, kuris visų žiūrovų surieda
mas.

i
Palyginti su prieš porą metų • 

statytais vaidinimais, jaunosios • |uvos 
aktorės yra padariusios didelę i okupavimą. 18S1 ir 1864 saki]i. 
pažangą vaidyboje, bet ypač lie j mus baudž;aVos panaikinimą ir 
tuvių kalboje. Tai tik rodo, ko- Į’k 
kią svarbią vietą užima vaidyba 
lituanistiniame mokyme.

Vasario 16 minėjimas prade- 
tas rytą vėliavos pakėlimu, gie j pkaį^20 laisvės metų!

4- 4- v

tybė. Lietuvos pažangą sutruk
dė karas ir okupacijos, šioje sa
lėje jau 24-tą kartą minima Va
sario 16, belaukiant tėvynės tais 
vės aušros.

(ri mnazi jos k um tori jos 
bos pirmininkas tėv. Alf. Eiema 
tonis apžvelgė mūsų t autos nu
eitą kelią, atš vieži namas kl papil 
dydamas mokiniu Lietuvos isto
rijas žinias. Savo paskaitoje kai 
bėjo apie aisčių apsigyvenimą 
Baltijos pajūry, IJet u vos valsty

• bės įkūrimą, jos vestus karus 
rytuose ir vakaruose, gal:ngiau- 

j sios Europos vals.tybfes įsteigi 
į mą XIV a., uniią su Lenkija. Lie

nykimą, padalinima ir

ir 
pandos uždraudimą. Nuo to lai 

ko prasidėjęs lietuviškos šamo- ’ 
nes pabudimas privedė prie ne- ‘ 

i priklausomybės atstatymo. 1918. j

tinku Dri’t

Tradicinis margučių balius

Mindaugo vainikavimasRITA YRA ANGLIJOS LIETUVAITE. Adom-i^ Varnas

kaJ 
nieių,

V5
C fe balių

.JI.U

Kire, Bruoklync. sic 
jd vyra uis painiu k kis.

N uot v k is restorane

Nemaža Inetų Amerikos kfaš čiami j anuos kraštus ansambliai 
t uose a psigy ven asiu t

‘ emigracijos
' savo va'kus 
mai ve’kiiu i

! buvo vienas šviesiausių mūsų į tautnę 
istorijos laikotarpių. Po to seku 
sios sutemos, pilnos karžygiški 
kovų.

Mūsų gimnazija yra likuti 
per 10 su‘viršum po karo 
tijoje buvusių lietuvių gimnazi

lietuvių
Nebuvo
žmonių.

gyvybę palaikančų or-

senosios i Neseniai buvo su lietuviška mi- 
nutautinOj sija nuvažiavęs k Ibininkas prof.
pakanka- 
mokyklų,

d ant tautos himną. Kaimo baž- I 
nytėlėje šv. mišias aukojo tėv. 
A. P>ernatonis, patriotinį pa
mokslą apie laisvės sėklą pasakė 
kun. Fr. Skėrys.

Pagrindinę minėjimo dalį pi
lies salėje pradėjo direktorius 
V. Natkevičius. Jis pastebėjo, 
kad jei Lietuva nebūtų praradu ’ ių. Jai suteiktas Vasario 16 va r! 
si nepdiklausomybės, šiandien I das, didžiai Įpareigojantis moks JJiūmas. Sugiedotas tautos him 
labai iškilmingai švęstų 60-ąjį; leivius ir mokytojus. nas.
gimtadienį. Ji būtų tikrai kul-! Perskaitytas latvių gimnazi- 
tūringa, turtinga ir pažangi vals' jos iš Muensteri atsiųstas svei-

Pastaraisiais metais prasideda 
ten tam tikras atgimimas, kuri 
remia šiaurinės Amerikos lietu- 

Į viai. Tam tikro perversmo įspū- 
■ dį suarė jaunimo kongresas. Siun

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA !
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių oactan- | 
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 Kaina £1.50. | 

Knygos bus išsiųstos^ jei $1.50 čekis arb* Money Orderi* | 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1733 So. Halsted SL» Chicago, HL 60608

•Meninę dal pranešinėjo R. ši- 
lėnaitė, tautinius šokius akordeo 
nu palydėjo L. Morkūnaitė. Mo
kyt. M. Dambrivinaitės vadovau

dama tautinių šokių grupė sušo
ko (Pradės aušrelė "aušti, Kepuri
nę, šustą ir Audėjėlę. Penkių 
mergaičių ansambliukas (V. 
(V. Dumčiūtė, L. Morkūnaitė, 
Panavaitė, A. Pauliukinytė ir 
R. šilėnaitė) padainavo Leiskit 
į tėvynę ir Kaip grįžtančius na
mo paukščius...

A. Klimas, kuris skatė paskai
tas apie lietuviu kalbos kilmę ir 
jos santykius su kitomis kalbo
mis Kolumbijoje. Argentinoje, 
Urugvajuje, Brazilijoje ir Vene- 
eueloje ir susitikinėjo susirinki
muose su lietuviais. Nemažos Tta 
kos daro ir jauni lietuviai, kurie 
iš kitų kraštų atsikėlė ir atvežė 
užkrečiamos lietuviškos dvasios, 
kaip rodytų vasario 2 d. “Tėvyš- 
kės Žiburiuose” atspausdintasis 
A. Vaisiūnienės reportažas iš 
Venecuelos, pavadintas “Tauto
dailės kursai Venecueloje”.

| dar išėjęs lituanistikos kursą, 
rėmė kita okarinė imigrantė — 
Jūratė Stakutė-de Rosales. O 
kai reikėjo vietos, kur pastatyti 
stakles ir patalpinti kursantes 
Kadako mieste, reportaže susi
tinkame su senais pažįstamais:

lis. ir dabar kasmet 
Uadiciją ir prie to 
įuošia mūsų transatlantiniu la
kūnu minėjimus. \’icaa tu via’ 
LDD / Kuopos pi r n iri i u kr 
Spūdienė. Susirinkime ji pri

siėmė! jau dvide- 
kai. paminklas pas 
siūlė, kad Kuopos 
nariai la minėjimai

] surengtų platesnį, dalyvaujanlj 
didesniam būriui ne\\yorkie-| 
čių. Minėjime dalyvauti bus! 
k v i eci a m os orga n i z a c i j os 
vėliavomis.

Verbų sekmadieni, kovo 
d. Kuopos nariai prisiminė
vo ilgametį bičiulį ir Kuopos 

j valdybos narį Praną Spūdį. įoi 
| mirties-penkerin melu sukak
ties proga. Jie aplankė jo kapą 

Į ir papuošė jį gėlėmis. \ eliouis 
j ilsisi Cypress Hill kapi

nctin
Uis...

;erus pietus ir 
ėjęs išeiti, .lis 

ininkės ir sakė: 
ui gaila, kad aš 

i sumokėti už pit*

Pasirodo, jaunas vietinės lie
tuviu jaunimo sąjungos narys 
D. Mažeika pakalbino Kanadoje 
gyvenančia tautodailės žinovę A., 
Tamošaitienę, kad ji atvažiuotu 
į Venecuelą. Ji sutiko su sąlyga, 
jei bus suruošti audimo kursai. 
Sąlygos buvo priimtos, organiza 
toriu paruošė priemone. Matote, 
ir organizatorius, gabus jaunuo 
lis, yra mokęsis Vasario 16 gim 
nazijoje, o Vilniaus universitete

“Rita Jaloveckienė pasiūlė sa
vo dviejų aukštų erdvų ir pato
gų namą. Rita yra Anglijos lie
tuvaitė, išaugusi tautiškai stip- 
dioj šeimoj. Jos tėvas Daunoras 
yra buvęs spaudos darbuotojas, 
motina — lietuviškų knygų pla
tintoja Londono mieste. Ritos 
vyras yra gydytojas — Karako 
universiteto profesorius. Susir
gus lietuviams, jis visuomet pa
rūpina rietą ligoninėje ir iš lie 
turiu neima jokio honoraro”.

Į reportažo pabaigą A. Vaisiu 
nienė dar meta šitokią reikšmin 
gą mintį :

“Ritos Jaloveckienės globa sa 
vose patalpose buvo labai rūpes
tinga ir priimta su dideliu dė
kingumu. Jei mūsų bendruome
nės sumanymai susilauktų tokio 
pritarimo, tai mūsų tautiečiams 
netektų nutolti nuo lietuviškojo į įso pSi. Kainą $2.50. 
gyvenimo, nes risi sustiprėtų ir 
susijungtų į vieną bendrą dar-

minė, kad 
ši m t metu,

valdvba ir

Iš Eur. Liet.

— I ii nieko. Mes užrašysime 
tavo pavardę ant sienos, o jūs 
sumokėsiu- sekantį kartą. sa
kė jam kasininkė, bet dykaduo-

J ūs taip negalite (taryti, nes 
visi mano pavardę matys, o tai 
kenks mano geram vardui!

Visai ne. nes niekas tavo 
pavardės nematys: mes ją uaž- 
dengsime tavo paltu...

J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK. Pikantiško Ir intymių nuotykių 
! įprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas itilios. gyva kalba, gražiai išleista.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istcrijoi 
v santrauka nuo pst senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
josi., kainuoja $2.00.
! Dr. Juczas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dangum* šių Xnygu yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
l ritą* knygas ganmi įsigyti aLilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ir 

piniginę perlaidu.DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pęfino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar Jie gali, paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdttau prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs Hetuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antanė RtSb parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena tr 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 Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ* ADMINISTRACIJOJE

SKAITYK PATS IR PARAGINT

KITUS SKAITYTI
I A U J I K N 4 F

KNYGA 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.

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

Juozą* Kapačlnakaa, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol

ČIKAGIETtS JSP0D1IAI KOMUNISTU PAVERGTO^ LIETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL SI.50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalbą.

M. Zoičenko. SATYRINĖS NOVtLtK Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusL, kaina $2,

D. Kuraiti*, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Aq. 
toriam pastabumą nėapgauna Intmdsto tr agitpropo propaganda bei 
ntmiakavimat Abi knygos parašytos lengvu, gražiu mliumL

Prot. P. Pakaritlk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincą* žamaltl*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖ JI. 
84 p*L Kaina SU0.

tr kiti leidiniai yra gstmanl

NAUJIENOSE, 1739 Sa. HALSTED IT., CHICAGO, 1LU MM

Knypor 173? Ronth HsJsted Strset, Chicago, EL 66168

1733 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 

lietuviškąjį pamarį
336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslai* eprasc Pamarį, Mnut |e, 
ųyvenfcfus Ir gamtą. 1^00 lletuvlšky vietovardžiu sąrasM. 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiunticnii paštu reikia pridėti dar 50 tentų.
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naullene** g*Hm« fiufl puikių knygų, kurie* pepueš bei kokią 

knvju «p1nf4 ar lentyna.
Alaktandra* Pakalniški*, MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunų dienų 

atiminimai ir |vyjdų bei vietų aprašymai, įkaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $5.

A. pftalnRkl*. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimink 
ir laiko įvykių Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina S3.

Dr. Kazy* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 p«L Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. VacL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl., Įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; D dalis, 223 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais____________ ________ ___________ $X0$

Henrika* Toma* —. T*m«šau*ks*, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, 
Pakalnės ir Labguvos. apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- 
strarijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $8.

P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Jenlna NsrOnė, TRYS IR VIENA, jaunystė* ttiimlnimiJ 
170 psL____________________________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 235 
poslapiai-------------------------- —---------------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

17SS S. Halsted SU CMearo, IIL UOSOS. — TeL HA 1-I1M

nu taupomi jti< piidgil at- 
didelius darbui. Pirma, jie pa

deda Jums pasiekti asmeniškus j ūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki v’7%%
palūkanų, priklausomai nuo jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
reša

Jau kuria Uito atspausdintą Ir galimi gauti knygų rinkoj*

UHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abroae anyga aprašanti paskutinių W (18C9-1909) metų 

Chlcagog lietuvių gyvenimą ir Jų atliktu* darbui 664 paL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Ueturių utorijoe Draugija.

Knygoje įprašyta pirmas Chicagon atvažiavę* lietuvis, ptrraos 
lietuvių kolonijos, jų suorgantaiotoe Šaipo* draugijos, statyto* baž
nyčios įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bežnytialai Ir 314 veiklesnių Žmonių btografl- 
jos. Duoti dokumentai katei Orišku, socallistlmų, Lalavamanflkų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, ikaitykios, ban
kai Ir kt

Norintieji Hą knyga įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu tr pasiųsti:

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI 
ĮstelgU 1923 metai*. T*L 421-3070

I>talgos pietuose kiemu automobtilxms pa«tatytL



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Publist<»4 Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co, Inc 

173* So. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone 421-4100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of December 1, 1977 
Subscription Rates:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metu ------ ----------- $16.00
turns mėnesiams ------- $ 9.00
vienam menesiui______ $ 3 m

Kanadoje:
metams________ $33.00
pusei metu____________ $18.00
vienam mėnesiui __ $ 3

20 cents per copy Užsieniuose:
metams ...   $34.00
pusei metu.... .............. $18 01
vienam mėnesiui — S < 00

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams______________ $33.00
pusei metu __________  $18.00
trims mėnesiams_______$10.00
vienam mėnesiui __ _ $ 3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriam 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago. 
Ill 60608 Telef 421-6100

Pinigus reikia siusti pašto Monpv 
Orderiu kartu iu užsakymu

Kitose JAV vietose: 
metams ____________ $30.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro šeštadieniais — iki 12 vai.

Bruka propagandą prievarta
Amerikoje veikiantiems “pažangiečiams” labai ne

patinka, kai juos pavadina sovietinio imperializmo agen 
tais. Jie save norėtų vadinti “liaudies atstovais”, “demok
ratais”, Balno klubo nariais, pažangiaisiais, bet piestu 
stoja, jeigu juos pavadina komunistais, Maskvos agen
tais, sovietinio imperializmo nešėjais Į laisvąjį pasauli. 
Jie yra pasiruošę viešai tvirtinti, kad sovietinio imperia 
lizmo politika niekad jų nežavėjo, tais klausimais jie nie
kad nesidomėjo, niekas užtat neturi teisės juos pavadin
ti tokiais vairiais, kurie jiems visai nebetinka.
i. Chięagoje leidžiamą Vilnį įsteigė lietuvių komunis
tų grupė,'vadovaujama Vinco Andrulio. Ji buvo įsteigta 
1920 metų pradžioje. Penkeris metus ėjo kartą į savaitę, 
o vėliau pradėjo eiti du kartu į savaitę. Pirmieji penken 
Vilnies metais paskirti komunistinėms idėjoms platinti 
lietuvių tarpe. Patys svarbiausi smūgiai buvo nukreipti 
prieš Naujienas, nes Dr. Pijus Grigaitis ir kiti Amerikos 
socialistai keldavo viešumon kreivą komunistų politiką. 
Tai buvo ne politika, bet pamėgdžiojimas Lenino skelbia 
mų idėjų Rusijoje. Dr. Grigaitis labai vykusiai tas Leni
no idėjas kritikavo, tai pats Andriulis ir kartu dirbęs F. 
Abekas, L. Jonikas ir kiti savamoksliai nieku kitu nesirū
pino, kaip Dr. Grigaičio niekinimu ir jo skelbiamo demok 
ratinio socializmo minčių kritikavimo.

Vincas Andriulis, beredaguodamas Vilnį, padarė ke 
lias stambias klaidas. Jis įdėjo Amerikos komunistų par
tijos kelis svarbius dokumentus, gynė jų pozicijas ii’ pui
kiai aprašinėjo Rusiją, ignoruodamas siaučiantį badą, 
nedarbą ir visišką žemės ūkio ir pramonės pairimą. Vė
liau, kai Andriuliui buvo pasiūlyta išvažiuoti į tą “rojų”, 
tai jis visomis keturiomis kratėsi. Jis tvirtino, kad nesąs 
ir niekad nebuvo komunistas, kad sovietinė sistema jam 
niekad nerūpėjo. Bet kai imigracijos komisijonierius jam 
pakišo senus Vilnies numerius, kuriuose Andriulis ne tik 
dėjo komunistų partijos viešus pareiškimus, bet savo 
vardu ir pavarde pasirašinėjo tuos straipsnius, tai netu
rėjo ką komisijonieriui atsakyti. Andriulio straipsniai 
Vilnyje buvo didžiausi jo priešai

Dabartinis Vilnies redaktorius tos klaidos nedaro. 
Jis nenori vadintis komunistinės politikos platintoju, so
vietinio imperializmo pasekėju. Jis vadinasi “pažangiu” 
Amerikos lietuviu, dirbančiu švietimo darbą. Jis šviečia 

mažiau apšviestuosius. Bet didelių švietimo šaltinių ne
turėdamas, jis kartas nuo karto yra priverstas skelbt 
kitų Vilniuje paruoštų specialistų raštus,, gariau aiški 
nančius svarbesnius tarptautinės politikos reikalus. Daž 
niausiai jam pavergtos Lietuvos politiką nušviečia Jus
tas Paleckis, parsidavęs Maskvai pirmos kelionės į Ru
siją metu. Kultūrinėmis temomis vieną kitą dalyką jam 
paruošia pats Vytautas Kazakevičius, prisidėdamas įva 
riais slapyvardžiais, bet jam atsiunčia ir kitų Vilniuje 
gyvenančių senių pagamintus raštus.

Šiomis dienomis jam atsiųstas Kazio Antanaičio sla 
pyvardžiu pasirašytas straipsnis “Karcelio balsas, va 
nago nagai”. Ten gvildenamos šių dienų karo strategijom 
ir nusiginklavimo problemos. Autorius bando įtikint- 
skaitytojus, kad Sovietų Sąjunga ir Brežnevas yra “tai 
kos šalininkai”, o amerikiečiai ir šiaurės Atlanto Sąjun 
ga esanti naujo karo kurstytojai. Jis primena, kad pats 
Brežnevas pasiūlė sumažinti Centralinės Europos gink 
lų skaičių dviem, trim ir net septyniais nuošimčiais, bet 
Brežnevo pasiūlymas buvęs atmestas. Jis nei vienu žo
džiu neužsimena, kad 1977 metų kovo mėnesį į Maskvą 
buvo nuvykęs valstybės sekretorius Cyrus R. Vance ir 
siūlė nusiginkluoti, negaminti daugiau atomo ginklų, bet 
Brežnevas asmeniškai atmetė Vancės ir naujai išrinkto 
prezidento Carterio pasiūlytus nusiginklavimo planus, 
vėliau dar užsiundė Andrejų Gromyką iškolioti iš Rusi
jos dar neišvažiavusį sekretorių Vance.

Dabartinė Vilnis eina dar toliau. Ji paskutinę šių me 
tų kovo dieną atspausdino šitokį dalyką:

“Tarybų šalis didelę reikšmę teikia tarpusavio ka
rinių pajėgų ir ginkluotės sumažinimui Centralinė- 
je Europoje. Vienos pasitarime socialistinės valsty
bės yra pateikusios ne vieną konkretų pasiūlymą. 
Jeigu jie būtų buvę priimti, tai šiandien Centrinėje 
Europoje karinės pajėgos ir ginkluotė būtų sumaže- 
jusios maždaug 17 procentų. Taiybų .šalies pozicija 
nepaprastai aiški ir nekintama. Ji daro viską,, kad 
pasaulyje įsivyrautų tvartą taika, kad tautos nedre
bėtų dėl savo saugumo, jog niekur ir niekada nespro 
ginėtų vadinamos “humaniškos” neutroninės arba 
kitokio tipo bombos, šią TSRS poziciją remia dauge
lis pasaulio valstybių. Kiekvieną dieną gausėja gre
tos tų, kurie stoja prieš ginklavimosi varžybas, lu 
nusiginklavimą, taiką ir tarptautinio mažinimo pro 
ceso įtvirtinimą. Suprantama, jog esant tokiai situ 
acijai, Vakarų kariniai sluoksniai yra priversti sa 
vo agresyviems darbams ieškoti širmos, p jų propa •_ 
gandiniam organui demagoginiais-tikslais nesigaūz 
gražių žodžių”. (Vilnis, 1978 m. kovo 31 d., 2 psL). 
Jokubka gali kryžiavotis ir garsiausiu balsu šaukt 

bet jis negalės paneigti, kad savo laikraštėlyje jis skelbia 
ne laisvo pasisakymo mintis, ne samprotavimus pasauly
je taikai pasiekti, bet skelbia gerai paruoštą sovietinio 
imperializmo propagandos idėjas. Nei Sovietų Sąjunga 
oet kada siūlė nusiginkluoti, nei ji padarė nors mažiau
sią žestą ginklams sumažinti. Sovietų ginklų gamyba ne
sustojo karai pasibaigus. Rusai gamino įvairiausios rū
šies, kiekvieną metą vis pagerindami karo metu ir karo 
pabaigoje. Rusai išvežė didelius taip pagamintų ginklų 
kiekius į Indoneziją, kur jie Jakartoje tikėjosi pagriebti 
valdžią ir kontroliuoti visą Indiją bei Kiniją, bet jiems 
nepavyko. Keliems Indonezijos patriotams pavyko laiku 
susigriebti, suimti bent dalį maištininkų ir atimti iš jų 
didžiausius sovietinių ginklų sandėlius.

Visi žinome, kaip didžiausi sovietų ginklų ir karo 
medžiagos kalnai, perleisti egiptiečiams, pateko i izrae
litų rankas, šiandien Izraelis yra galingiausia karo jėga 
Artimuose Rytuose, užtat ji ir šokdina visas kitas valsty
bes, siekiančias taikos Artimuose Rytuose. Izraelio ka-

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

IGNAS PETRAUSKAS

Lietuvių Rašytojų Draugijos vargai
Būtų galima juoktis, jei nereikėtų verkti

je. Turėjo progos ir laiko, su
sipažinti ir su ne lietuvių ra
šytojų knygomis ir laimingu 
atveju, rado vieną, okupanto 
spausdintą, bet dar ne premi- 
uotą. Gryžęs, patiekė ją rašy 
ojų valdybai. Jie visi labai ap- 
džiaugr, kad dabą--gafės^Nri- 
.sutarti, nes ta knyga parašy 

.a ne lietuvio, ne išeivijoj ir 
;iieko bendro neturi su Lietu- 
a ar lietuviais. (O aš maniau 

.*.ad fondas skiria premiją lie 
iuviui rašytojui). Nesvarbu, 
kad toje knygoje aprašomas 
Paryžiaus paleistuvystės na
ciai, bet ji politruko aprobota. 
Džiaugitės lietuviai! Juk ji pa 
rašyta lietuviu kalba. Sekan
čiais metais, tur būt ir tas ne
bebus svarbiu

Daugiausiai už visus džiau
gėsi pirmininkas, tėvelis vie
nuolis. Čia jam atsirodo auk 
sinė proga atsilyginti Gimta
jam Kraštui, už jo eilėraščių 
išgarbinimą ir kas žino, gal

Lietuvių Fondas* iš savo pelt 
.io Rašytojų draugijai paskyrė j 
1.000 dolerių. Premija turėjo 
auti paskirta, už geriausią he^ 
tuvio rašytojo, 1077 metais iš-, 
leistą knygą. Visa bėda, kad ra 
į tojai visi rašo., bet nei vienas 
Aito rašytojo knygos neskaito. 

, Joki u būdu negalėjo rasti tos 
geriausios knygos, nes kiėkvie 

balsavo už savo. Kiekvie- 
mm ma.onu įsidėti tūkstanti 

:ę į kišenę. Nei vienas neno
rėjo jos atiduoti kitam. Nors 
l kelis kartus buvo keičiamos 

rinkimo komisijos. Ir mūsų 
ašytojų draugija pakliuvo į 

akligatvį. Ką daryti su ta tūks 
tantine?

Pagelba atėjo, iš ten, iš kur 
mažiausiai buvo tikimasi. At
siranda ten vienas iš ateitinin 
kų vadų. Jis ilgesnį laiką pa-j 
buvo okupuotoj Lietuvoj ir ži- | 
noma visokiuose kursuose pra 
moko, kaip viską atnaujinti‘ 
Kristuje marksistinėje dvasi o- Į

riuomenė ginkluota sovietų tankais, artilerija ir kulkos
vaidžiai Šiaurė Atlanto Valstybės siekė taikos Centrali
nė je ir visoje Rytų Europoje. Tuo tarpu sovietų karo jė
gos gavo naujausius ginklus, daugybę tankų ir ba tali jo
nams ginti aviaciją.

Turint galvoje paminėtą ginklavimąsi, klaidos neda
ro tie, kurie tvirtina, kad Vilnis yra sovietinio imperia
lizmo šalininkė. Ton politikon įsitrauks, jeigu dar neįsi
traukė visi tie, kurie ardo Amerikos lietuvių moralę ir 
siekia bendradarbiauti su okupantu ar jo pastatytais 
agentais. , I

dar ir rubliais pridėjo? Ir tai 
jis galėjo atsilyginti tik savo 
gražiais žodeliais. O tūksian 
line tai ne jo, negi gaila. Pagy
ros žodeliai, nieko nekainuoja. 
Sprendimas jam išėjo, kaip to 
j e pasakoje: “ir vilkas sotus 
ii- avis sveika’*.

Lietuvių Fondui patartina, 
kitais metais tą tūkstantinę 
siųsti tiesiog to krašto rašyto 
jams. Be to, reikia inanylįricad 
tas rašytojass.ni^tivo pats ge
riausias iš jų? Jie palys geriau 
žino kuris geresnis ir tegu jie 
ir skirstosi. O lietuvių rašyto
jų draugijos valdybos, geriau 
nevarginti tokiais dalykais.

Draugo teologas, Jaunimo 
Centre susirinkusiems ateitį 
.linkams pasakė, kad nėgiedo- 
kite daugiau tų himno žodžių: 
“Nutilkit, nutilkkįkas prieš 
dievybę, bet melskitės iš oku
panto aprobotos ir ten spaus
dintos, o čia Jūsų vadovų per
spausdintos knygos. Dabar atei 
lininkams nemadoje kovoti 
prieš marksistus, bedievius. Jei 
gu čia ateitininkas ta knyga 
tinka naudoti, vieton malda
knygės ,tai kodėl ienai liku
sieji lietuviai katalikai negalė 
tų iš jos melstis. Jas pats oku
pantas parūpino ir nebereikė
tų slaptai vesti ten maldakny
gių. Kaime žmonės sakydavo, 
kad “raškažius užpakalį dras
ka”. Taip ir mūsų vienuoliai 
čia prasimano įvairiausių da 
lykų. Ir nuėjo iki to, kad mū 
su jaunimui pataria melstis 
iš knygos, kurioje aprašoma 
Paryžiaus paleistuvystės na
mai.

— Įvairūs serai gerokai nuk
rito tarptautinėje rinkoje.

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj

KELIOS PASTABOS

(Tęsinys)

Pagaliau į finų kalba patekę prieš maždaug pora 
tūkstančių metų lietuvių kultūriniai žodžiai, kaip gy
vas liudininkas, byloja apie senovės lietuvių aukšto
ką kultūrą (prof. dr. V. Thomsen, dr. O. Donner etc.). 
Ir moderniais laikais prof. E. Huntington (81-119) 
pagal viso pasaulio mokslininkų nuomones (anketose 
pateiktas) rado civilizacijos bei kultūros laipsnius: 
Lietuva — 82. Lenkija — 71. Rusija — 73. Danija — 98. 
Šveicarija — 97, Vokietija 99. Prancūzija — 85 etc.

SENOVĖS UETl’VIŲ ŠVIETIMAS

Kaip jay buvo minėta, senovės lietuvių gv venimc 
tikyba sudarė esmingiausią dalį. Jos kunigai ne tik 
atlikinėjo religines apeigas, get jie buvo tautos vai
ruotojai. Svarbesnius įvykius jie žymėjo runų raidė
mis, kaip ir konstatavo prof. A. Benedictseo (266-51):! 
"They (the Lithuanian priests) inscribed in a kind 
mnic letters...”. Kad senovės lietuviai turėjo riminio 

raštą, plačiai išdėstyta J. Venclovos **Uetu- 
vių t.-mlos pėšaukimas”, 38-16 p. čia noris pridurti. 
La<I jau senovės graikų filosofas Platonas (Plat, ofe-

i Picini. iAVų !. loja, jog senovės skitai turėjo Savnj 
raides, o krip jau anksčiau esame pastebėję, senov j 

lietuviai buvo dar vadinami ir skitais.
Svetimu ir visuomeniniais reikalais užsiiminėjo 

dvasininkai, vadinami vaidilomis arba žyniais. Vieni 
iš jų tyrinėjo gamtos reiškinius ir iš to darydavo tam 
tikras makslines išvadas, ir tai žymėjo runinėmis rai
dėmis. Kiti spėdavę iš paukščių lekiojimo, medžių šla
mėjimo ir kitų gamtos reiškinių ateitį. Dar kiti vertė
si si vaistažolėmis ir gydė žmones.

4
Bet dauguma iš vaidilų užsiiminėjo žmonių švie

timu. Jie mokė gyvu žodžiu jaunąją kartą senolių pa
tirtos išminties, gražių papročių, dorovės, tėvynės mei
lės: prof. M. Biržiška (20-111): “Vaidilos mokė žmo
nes apie jų protėvių darbus, stiprino jų meilę dievams 
ir tėvynei, auklėjo jų dvasią ir grūdino jų būdą, teikė 
jiems įtikinančių išmintingų nurodymų ir patarimų”.

Dažnai jie keliaudavo nuo vieno kaimo prie kito 
su kanklėmis, kuriomis palydint, jie apdainuodavę 
savo tautos įžy mesnius įvykius, čia jie mokė prosene
lių išminties, gražių papročių, savo tautos meilės, o 
taip pat savosios muzikos, dainų, tautinių šokių ir 
prolo lavinimui — patarlių, mįslių etc. Jie patys kū
rė dainas, pasakas ir pan. Vadinasi, vaidilos bei žy
niai buvo pirmieji lietuvių tautos švietėjai bei moky
tojai. , , t

O prie šventovių bei ramovių gyvTfio dar ir vai
dilutės, kurios vedė vienuolišką gyvenimą ir dėvėjo 
baltus drabužius. Jos ne tik saugojo šveistąją ugnp bet 
taip pat tarp ramovės sienų mokė lietuvių jaunimą sa
vo tautos išminties, tėvynės meilės, dorovės, tautinių

šokių ir muzikos ir tL Reiškia, ir vaidilutės buvo pir- ir graikų, žinomų daugiau 2000 metų”.
mosios lietuvių jaunimo mokytojos bei švietėjos. Gi | 5. Kitas garsus pasaulio kalbininkas prof. dr. H
ramovės tam tikra prasme žodžio buvo pirmosios lie- Bender (A. Lithuanian Ethymological Index. 1921, 
tuvių mokyklos bei lietuvių švietimo židiniai. j ižg.): “Lithuanian in its preservation of sounds and

LTETUVTU KA LR A I forms the-most archaic of all living Indo-European
v 4 ‘ tongues”.

Kaip labai sena lietuvių tauta, taip kalbininkai1 6. Žinomas pasaulyje kalbininkas prof. dr. M Pei
lietuvių kalbą laiko labai sena: J (169-34): “Iš visų modernių kalbų artimiausia pirmi-

1. Žymus pasaulio kalbininkas prof. B. Dvvight (52- nei indoeuropiečių kalbai y-ra lietuvių kalba”.
113): “It (the Lithuanian language) is the most anti-1
que in its forms of all living languages of the world”! -153): “The Lithuanian has preserved more of the pri- 
— Ji (lietuvių kalba) savo formomis yra seniausia iš mitive apparatus of Indo-European inflection than 
visų dabar esančių pasaulyje kalbų. • any other known tongue of modern times”.

7. Amerikietis kalbininkas prof. AV. Whitney (2^2

2. Kitas garsus pasaulio kalbininkas prof. dr. H. 
Pedersen (160-65): “šiuo atžvilgiu (senumo apraiška) 
nė viena iš gyvųjų indoeuropiečių kalbų negali susi
lyginti su lietuvių kalba”.

3. žinomas vokiečių kalbininkas prof. dr. H. Birt 
(79-196 ir 211): “Be abejonės, lietuvių kalba dar šian. 
dien yra seniausia ir mažiausiai pakitusi iš indogerma
nų (indoeuropiečių) kalbų... Lietuviai savo kalboj v/r 
loja dar šiandien tokias formas, kurios beveik skani 
bėjo pas indoeuropiečius prieš 4000 metų”.

4. Moderninės kalbotyros tėvas prof. A. Meillet 
(138-31): “lietuvių kalbos pagrindinis bruožas kren
tantis į ^kis yra jos senoviškumas. Nors seniausi lie
tuvių rašytiniai siekia 16 amž. po Kristaus, tačiau kai 
kurie lietuvių kalbos žodžiai artimesni pirminei indo
europiečių formai, kaip atatinkami žodžiai sanskrito

(Bus daujriaui
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DR. K- G. BALUKAS 
IKVSBKUA IR MOTERŲ p GUS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

M49 Sn. Puhski id. (Crowford 
wbodical B^Ming). ToL LU 5-6446 
Pipna Mzonius pagal susitarimą, 
te' ae't&Uiepia, skambinti 374-8004

>H. C. K. BOBEuL 
NKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

*ox Valley Medical Centai 
860 SUMMIT STREET 

4OUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikom 
Medicinos d i rėk: ori w»

1938 Harxheim Rd., Westchester, I
V ALA’DOS: 3—9 darbo dienomis i 

kai antrą šeštadienį 8—3 vai 
Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEI___ BE 3-5893
PR. A. B. GLEVECKA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKA^ 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. ToL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tre<

DRLEONAS SEIBiJTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5 —7 vaL vak. 
Ofiso lalef.: 776-2880 - 

Rezidencijos telef.: 448-5545

i..

H
i r

A. a. ZENONAS KOLBA Kristaus veidas (Mozaika)

t rtt '4

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treciad 

penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku

i Vyko mažomis dalimis, ate-! 
kirais keliais ir smarkiu maršu. 
Šis žygis buvo surištas su ka
valerijos patvarumo bandymu. 
Vienettai vidutiniškai jojo 70 
khn. per dieną. Pirmas atjojo į 
Biržus eskadrono 4 būrys, jaun. 
Itn. Milaševičiaus vadovauja
mas. Jį sutiko dr. M. Yčas is su
pažindino su iškilmių progra
ma. Birželio 27-<L jau į Biržus

pradėjo megztu, pąžintys.
Iškilmės prasidėjo birželio 

28 d. 11 vai ejdjųpelikų refor-* 
matų bažnyčioje pamaldomis. 
Jas laikė ir pamokslą pasakė ge 
neral inis superintendentas kun. 
P. Jokubėnas. Piliakalnyje pa
minklą atidengė, šjdetimo mįni- 
steris inž. Šakenis, Pašventino 
karo kapeliųnss kun. J. šepetys. 
Dr. M. Yčas kalbėdamas sinodo 
vardu, pareiškę kad lietuviai; 
evangelikai reformatai stato šį; 
paminklą pipnjausia. kaip di
džiam Lietuvos patriotui ir tik 
paskiau, kaip jų tikybos išpa
žintoj ui. .

Biržų apsk. karo komendan- Chicago, Ill 60629. 
tas pik. Itn. P. Kaunas priminė, x ,
..... .. . . Premijos mecenatas — kunkad reikia sustiprinti šefo pi- , T i -.. _ , A dr. Juozas Fninskis.
lies murus, kūne čia pat stovi: . ~ .
uz paminklo. Įvairiomis temo-j 
mis dar kalbėjo J. Yčas, gusarų — 
pulko vadas pik. Jackevičius, 

: dr. Mikelėnas ir k.
Po kalbų vietinis choras ir 

publika sugiedojo Tautos him
ną. Jiems pritarė gusarų orke
stras. Užbaigai^ gusarai pro sa-

švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

pa-

1. Mano graft j a turi būti pa 
grįsta šaltiniais ir moksline is
torine literatūra,

2. Tema pasirinktina iš bet 
kuriu Lietuvos istorijos laiko
tarpių.

3. Monografija turi būti 
rašyta lietuvių kalba,

4. Monografijos apimtis — 
150—200 pst (dvigubų tarpi 
rankrašęo, kanceliarinio for 
mato lapuose).

5. Monografija pasirašoma 
slapyvardžiu. Prie jos pride 
mas uždaras vokas su jo išvir
šinėje pusėje užrašytu auto 
riaus slapyvardžiu. Į voko vi
dų įdedamas lapelis su auto
riaus tikru vardu ir pavarde, 
veikalo antrašte ir adresu (pa 
geidaujamas ir telefono nu 
mers).

6. Monografijai parašyti t ei 
minas — 1978 m. gegužės 1 d.,

7. Rankraštį siųsti šiuo ad 
resu: Lietuvių Istorijos Drau 
gija, 6547 So. Washtenaw Av.,

"Ilsisi Ir tyli visa žemė, džiaugiasi Ir linksmai šūkauja".
Iza. 14/7.

Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdi palinksminanti jojo pažadą, 
xuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Zr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). E tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas” Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia klekvreną, Bct «ur yra ml- 
ruxieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties7^, kurią gausite ne
moka ma L Rašykite:

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

ASWZ.W.VWrtftA

Mažeika & Evans

SUSIRINKTAI V

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE

BRIGHTON Parko Lietuvių Mote- 
vo šefo paminklą, wriausybės klubo narių susirinkimas įvyks 

• j* i u- -• - • ketvirtadienį, balandžio 6 d., 2 vai.
atstovus ir diel^ biržiečių mimą popiet Anelės Kojak sialėje, 4500 So. 
prajojo iškilmės maršu. I Talman Avė. Narės prašomos atsilan-

-v •’ s ’ -i • • 1 nes V1*3 daug svarbių reikalųr a si baigus iškilmėms, gimna- aptarti. Po susirinkimo bus ir val- 
ZljoS rūmuose buvo SUrUOŠtOS sės. E. Strungys
vaišės .Po pietų vyko pasilinks- LIETUNTŲ Pensininku S-gos prieš- 

................................................ ... ... plKaMayje,
\matu veikėjas. Aukštuosius mo džiai susijusi su Radvilu veik- — šokiai gimnazijos rūmuo-;Gage Parke.^ Fieldhouse patalpose — 
- ‘ cp - ' . į Western ir o5 g. kampas.

■ ' Nariai, kurie gali, prašomi atnešti
’Priartėjo laikas išsiskirstvti. i susirinkimą fantus loterijai, kuri 

Gusarai padėkojo už rūpestinga 
priėmimą, jausmingas sudiev ir tiniuose Namuose. Valdyba
gausios biržiečių minios palydė
ti, išjojo į. Kauną;

Į Vytenietis •

Jonušo Radvlos paminklas Biržuose
Jonušas Radvila gimė 1612 m. kams Pvadviloms, kurie juos vai 

gruodžio 2 d., Biržuose. Buvo. dė iki 1804 m. Jie daug skyrė 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš- dėmesio ir lėšų miesto augimui 
stystės didikas, Lietuvos refor-; Todėl Biržų istorija yra glau-

EUDEIKIS
GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO.-HERMITAGE AVENUE
kslus baigė užsienyje. Organi
zavo raitininkų, pulkus ir gynė 
Lietuvos valstybinius reikalus, 
todėl jovardas įėjo į atsikūrusios 
Lietuvos kariuomenės osto- 
riją. ,

1919 m. sausio 11 d. Kaune 
buvo pradėtas steigti 1 raitinin
kų pulkas. Kuomet jis jau pil
nai susiorganizavo, tai 1927 mu 
rugsėjo 25 d. buvo pavadintas I- 
jo gusarų Didžiojo Lietuvos Et
mono Kunigaikščio Radvilo pul
ku. O visuomenė 1931 m. jam 
Biržuose pastatė paminklą,.

Biržai yra šiaurės Lietuvos 
miestas. Įsikūręs širvėnos eže
ro pietiniame krante, prie Apaš 
čios ir Agluonos upių. XVI amž. 
pradžioje Biržai atiteko didi-

la ir politika.
Etmonui Jonušui Radvilai ir 

kartu I-jo gusarų pulko šefui 
paminklas buvo pastatytas Bir
žų paliakalnyje. Jo biustas pa
darytas iš žalvario ir pastaty
tas ant modemiško pamato. Ja
me buvo iškaltas įrašas: "Lie
tuvos Didysis Hermanas Biržų 
kunigaikštis Janušįs Radvila. 
1613—55.” Paminklas pastaty
tas Biržų visuomenės aukomis. 
Projektą paruošė ir dirbo skulp 
torius J. Zikaras. Jo .pašventini
mas įvyko. 1931 nu birželio ių. 
28 k

Iškilmėse dalyvavo ir, menas 
gusarų. pulko eskadronas. Savo 
šefą pagerbti, eskadronas iš 
Kauno raitas išvyko, birželio. 25

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PERKRAŪSTYMAI

Fruit-Filled Fantasies.Leidimai — °il*na a parauda.
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tol. WA 5-8063

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAI 
Aparatai - Protezai. Med. ban 
dažai. Speciali pagalba Ljjoms 
(Arch., Supports; ir L L

MOVING
Apdraustas perkraustymes 

iš {vairig aftstumg.
ANTANAS VILIMAS

1 T«l. 376-1882 arba 376-5996

same product’

H teaspooo Mortcto " ▼' A* - <• j •

Phone: TArds 7-1t>eandb botom eg lamp bases.

more careful
MAUJiCNOk, CHICAGO ». ill _ Monday. April $ 1978

AMBULANCE 
PATARN AVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

Jirefctorią
Asociacijos

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

are available ta a variety ef 
ataea and styles. But the sky's 
the limit wben H coms to 
the decorative mes to which.

and “do-ft-ymnwiferw4* find 
the xptodla a versatile, stylish 
and foexpenstve vay to wad 
character to A home or offioe. 
Indoori or ooLcream 

cup firmly
brown tugar

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

A307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArd» 7-340}

mounted on walls uid doors 
as decorative eks&enta, need 
as ptent holders ar aa rrffie

GEORGE F. RUDMINAS 
5319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
<LA<XAWH3'

Z424 VVESi 69tn dTKEA'* <ir,puouc / izi
2314 WEST 23rd PLzkCT Vlitlnla 7-6«7/
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe Hiila, 974-441*

PETRAS BIELIŪNAS
ė348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3572

In. todays •do-it-your^in workL the amateur decorator or 
k&t matter, te turning Increarinrfy to 
il kptodks as theyYw known M the

BUTKUS - VASAITIS
144B So. 50th Ave^ Cicero, UL Phone: OLympic 2-lU(R

LIETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGIJOS PREMIJA

Draugija skiria premiją 1000 
dol. už parašytą mokslnę Lie
tuvos istorijos monografiją.

Premijai gauti taisyklės:

m ««re win live

HEART 
FUND2850 Wast 63rd Stv Chicago. III. 6062$ 

PRospact 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishig 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-131?

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M, 
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vedėja Aldona Daukui 
Telefu HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

eream dressing. Simple to caake eo4 delicious to a
fantastic accompaniment to & ptetter of frr«h trait — grxpra* 
•trawberriea, cberrim, applet phims, pears, pėaeappte, 
mdkiwL

Developed by hccae eeonomixta for Mortos Salt Compel 
the dresring’i quick, pick-me-of) flavor comes from a combiae* 
b'on of brown rupur end Mortoc^Nataxe's fleaecoAemoug 
Head. t

Other talad tips? To please the eyt M weB to the taste bedu 
vvy color, shapes and sizes of different frttita (or vegetable^' 
cc the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring. <fip «Hees or wedgte

j DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
; NAUJIEM^ GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GTDYTO 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Or. A. J. Gusson — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų Įvyktus, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas ir susl- 
—--------------------------------________________ $L00rūplnimą. , _ ___________________ 1___ 1. . -12______

♦. Dantys, jų priežiūra, sveikau ir grožis
Kietais ^irteiiau, netuje *LU0 dabar UI ___ .s
MinkMbda nraeiiaii ak______________________

Dr. A. J. Gussen AUK8TA KULTŪRA - ŽIAURŪS ŽMONĖS 
Kehonee po Buropą įspūdžiai Dabar tik ?

$3.00
$2.00

$2.00 
raip pa f užsisek yti pastų, «muntu» cekjsrba money orderį prie 
n u rodyt oi keinm pr Klode n t 5Oc. persiuntimo išlaidom*

1735 feo. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. <0608

CEVA5 IR SUNih
V1AR0I ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef GRovehill 6-2345-J

i410 So. 50th Ave<, Cicero
Telef TOwnkaB 3-2108-9

NARIAI:
Ckica<oi
Lietuvių

Wmh_ the woridY lenrest 
manufacturer of architectural 
spindle*. prodnoM these dee- 
orator Items la nine different 
styles, three different thick- 
Denies and tax heights from. 7M 
inches to Hrfrt feeL

The spindles are mede of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathes. sanded 
to a smooth finish thru «hrfnk 
wrapped ta dear, protective 
ptesbn A brochure on spindis

P. J. RIDIKAS
MM So. HAUSTED STREET



APLINK MUS IR MUSĮJ NAMUS

greitai bus mažoji

Dagys Kanklės

nulio <dinain:is ir įvarius gain
ios reiškinius jam kekuantis 
Jie sakydavo, kad jaunas mė
nulis Imi apsiprausti, kas rei.Š 
kė. kad pradžioje jauno mėnu
lio fazės dažiiiausiai būna tru 
pūtį lietaus. Labiausiai mėg
davo pilnatį, o vengdavo dar
žovių daigus sėti delčioje, nes 
kopūstų bei kitų daržovių ra- 
soda būna seusašakniai. Tai 
man pačiai teko išbandyti ir 
įsitikinti. Delčioje skersto be
kono mėsa verdant traukiasi, 
o pilnatyje plečiasi. Dau
gelyje kraštų žmonės tiki į 
jauno mėnulio galią. Jie sako, 
kad negalima rodyti pirštu į 
jauną mėnulį, nes tai atneša 
nelaimę, gi reikia rodyti jam 
pinigus, norint būti turtingam. 
Veik visur žmonės tikėjo, kad 
sodynti mėnesienoj šakniavai
siai užauga didesni. 1

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• N’umų apyvokos reikmenų 

k rautu vese 
elektrinė
co roaster Kauge. Ji gali pag- 
ruzdyti net 6 riekeles duonos 
ir iškepti 8 ketvirčio svaro mal
tos m-sos paplotėlius — bam
bu rgerius arba 6 vidutinio dy-j 
džio karbonadus _ pork chops, 
taip pat iškepti 9 colių skers-1 
mens kepinį — pajy. Krosne-’ 
lės vidus yra 9’5 colio pločio, 
12 colių gylio ir 4 colių aukš
čio. Krosnelė greitai ir leng
vai valoma be jokių ypatingų 
valymo priemonių.

rėmė. Jis taip pat mylėję savo p 
tėvynę lietuvy ir kur tik galė
damas kėlė jos okupaciją ir jos 
žmonių ne<ialę. Dėja, jis mirė’ 
Kūčių dienos rytmetį dildydama i 
jo nusistatymą — remti Nau
jienas, siunčiu 10 dolerių jų pa
ramai. Man taip pat Naujienos 
labai patinka ir yra Jaukiamas 
svečias. Gaila, kad aš negaliu

I prisidėti prie plat in mo vajaus, 
• nes čia visi, kurie tik skaito lie- 
j t aviškai. Naujienas prenume- 
I ruoja. Linkiu Jums ir Naujie
noms gero pasisekimo”. Dėkui 
už laišką ir už auką.

— Ponia Nellie Miller, Rhein- 
lander, Wis., pratęsdama pre
numeratą ir prisimindama sa
vo vyro Dan 4 metų mirties su
kaktį, atsiuntė Naujiena para
ma $8. Dėkui.
—Martynas Nedzinskas, Brook 

lyn, N. Y., išreiškė savo pasiti
kėjimą ir pritarimą Naujie
noms, pratęsdamas prenumera-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS

% D EI. VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS 1

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

• Lietuviai vartoja kultūrin
gų tautų priimtus prieskonius- 
ir natūralius augalus, 
žintus tinkamais vartojimui,j 
net turinčius gydomos r:’, v : 
mės. žydams 
prieskonis česnakas, o veng
rams paprika. Vengrų moksli-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

rįjj——r- American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, Dl. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokaroas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

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

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.

ninkas prof. Albertas
Giorgi j i tyrinėjo paprikos įta

iką į žmogaus kūną ir už savo 
pripa-J atradimus 1937 m. gavo Nobe- 

į lio premiją. Jis nustatė, kad 
reikš-j paprika yra labai reikšminga 

charakteringas! žmogaus kūno smulkiųjų 
jo indų normaliam bei 
kingam veikimui.

• Amerikoj tapo mada 
ti ne tik Miss, bet ii 
America. Jonus amžius nėra ri 
bojamas. Kandidatės turi L., 
ti Amerikos pilietės ir vedu
sios. Titulo, laimėtoja gaus 1978 
m., automobilį, minko paltą, 
puošmenų, daugelį nemokamo 
kelionių. Visos kandidatės pak-i 
viestos viešniomis į nacionalbj 
nį medicinos centrą-City of, 
.Hope. Mrs. America rinkimai! I 
hus Las Vegas Hilton riešhu-1OK« 
tyje balandžio 15 d. Iškilmės! 
transliuos TV.

Szent- Ainiams termometrą, kuris rodo 1980 m. ir ta proga prisių 
ju dvdį ir atmosferines salv- sdamas $5 auk4- Dėkui už gerus 
gas jis padeda nustatyti ver- Hnkėjimus ir už nuolatinę para- 
damo kiaušinio stovį bei vi-
daus temperatūrą individiia-j _ & Motušis; Los Angeles, 
liam bei pageidaujamam sko- Cal., parėmė Naujienų 
n i u i. Poly-Commodity Corp 55 auka. St. Gedgaudai

leidimą 
, Keno- 

r- išleido rinkon ranka operuo- sha, Wis., atsiuntė $4. Po $2 
jjanią siurblį, istr.aukianU orą už kalendorių atsiuntė: E. Jo-

k ra u 
tvar- «,vo*t***v^

jjanuį siurblį, istr.aukianU orą uį kalendorių atsiuntė:
rink-i *s P’ast*^os maišelyje paketo jdinskas iš Detroito, taip pat An 
Mrs.’^am°.i ledaunę ilgesniam tanas Antanavičius L 
‘ .; laikymui. Kalorijų skLičiuoto-jMartinkus iš Brighton

i dėmesį į W ear-Ever.pog apylinkės tautietis užsisa-
j Aliuininum popkornų automa NaU j ienas pusei metų, bet

ta. Popkoru Pumper, pra£ė neskelbti. Dė-
rram nereikia jokiii riebalųvisiems.
bei alyvos

ir Stasys
i Parko.

A/. Miškinytei

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
i —Veronika Girdvainienė, Clin-

• Changing Times balandžio ton, Ind., atsiuntė tokį* laišką: 
numeryje rašoma, kad rinko- ‘Mano mylimas vyras Juozas, 
je yra naujų produktų. Tay-įsu kuriuo gyvenau dešimtį me- 
lor Instruments pagamino kiaurų, labai mėgo Naujienas; ir jas

; — Los Angeles Lietuvių Tau
tiniuose namuose atidaroma tri 
jų jaunų menininkų: A. Amb- 
rozaitytės, S. Stančiko ir R. Žu
ko kūrybos paroda balandžio 29 
d. Oficialus atidarymas bus po 
Dramos sambūrio statomos V. 
Alanto komedijos “Saulėgrąžų 
sala” premjeros, kuri prasidės' 
7:30 vai. vak. Starr gimnazijoj. 
»Po atidarymo ruošiamos vai
šės.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skaF 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant Šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų 
kalų renesanso.

rei_

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis. sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd.. St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskvrė 
trijų dienu atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais Dulkiame motelyje nrie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Musu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink .mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Pla-

SIUNTINIAI Į LIETUVA h

MARDA N0REIKIEN8
2508 Weft 55tk St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis peši rinkimės peras rO&es tvalrip .
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

— Los Angeles skautai 
met stovyklaus šia tvarka: 
pos 22—29 stovyklaus paukšty 
tės ir vaikiukai, o nuo liepos 29 
iki rugpjūčio 13 d. skautės ir 
skautai.

šie- 
lie-

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

ž^numejątos pratesimo, užsakvmu, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTEO ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratesiu savo nrenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede _______  doL

Pavardė Ir vardas____________ ___________________
" -WK

Adresas —
Į »■ ■■

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede __ .____ dol

Pavardė ir vardas *____

kuris

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė ..

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ dol.

Pavardė ir vardas ____________________________

Adresas

• Platinimo valaus proga. orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susina 
žinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas _____ _______ ________ _______

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

P—ardė ir vardas

'.dresas----------

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUaTTE GIFT PARCELS SERVICI 
£341 W. 49th St., Chlc*»c, III. 40429. — Tel. WA 5*27X7 

3533 Heltted Chlc*^, HL 40401. - T.L 1544324 
V. VALANTIMAI

B “LIETUVOS AIDAI”
R, KAZE BRAZDŽIONYTE,
= 1 PROGRAMOS VEDĖJA
5/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m. 

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

Telef. - 778-5374

— Teresės ir Jono Bogutų pa
ruoštas video f Urnas Chicago By 
Day And Night buvo ruodomas 

! Čikagos žinomoje N.A.M.E. ga
lerijoje. Video filmas yra dedi
kuotas mirusio Richard J. Da
ley atminimui.

— Zigmas Lapinas. Montrea- 
lio “Gintaras” steigėjas ir va- 

į dovas, gavo gabius padėjėjus 
j bei sričių specialistus. Rasa Lu- 
i kosevičiūtė vadovaus tauti- 

Iniams šokiams, Algis Lapinas 
— orkestrui, Igną Kličienė — 

Į dainoms. Tėvų komitetan išrink 
jti: A. čičinskienė, 
nė, J. Dalmontas,

I čius, J. Piecaitis, 
I J. Naruševičius.

H. Lapinie- 
P. Lukoševi- 

I. Mališka ir

♦ 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, 6557 S. Talman, Chirago, 
III. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.)

PASSBOOK 
SAVINGS... 
th« best way tn

CoapraM
(Jaarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

see us for 
financing

AT OUR 10W RATES

SVARBI IR NAUDINGA 
PASKAITA

WITH REPAVMFNT 
TO FIT YOUR INCOME

Savings and Loan
22U WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HUNOB
Fill! Kazaxacoui, Avniotf Pboo«t VIrfLala JM747 

33ūRSt Man.TU«.Fr 1.9-4 Thar.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Penktaienį, balandžio 7 d., 
vai. vakare, §v. Mergelės Mari
jos Gimimo liet, parapijos sa
lėje Marquette Parke, kpt. An
drius Juškevičius skaitys reikš
mingą paskaitą apie Liet. Ben
druomenės vystymąsi, Reorga
nizacijos atsiradimą, tikslus ir 
kelia. -

A. Juškevičius visuomeninin
kas, LB dirbęs eilę metu, buvęs 
čikagiškės apygardos valdybos 
pirmininkas, dabar LB Reorga
nizacijos Tarybos Prez. Vykdo
masis Vicepirmininkas, po pas
kaitos atsakys Į jam keliamus 
klausimus.

Gyvas santykis padės daug 
k$. išsiaiškinti. Gausiai atsilan
kykime. (Pr.)

LB Marquette Parko Seniū
nijos (ApyHnkM) Valdyba

7

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

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb , 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64,200.

15 M. SENUMO 5% kamb., 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. $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 Tel. 436-7878

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETU mūras ir garažas. Nau

jas sazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

5 KAMB. labai modemus mūro na
mas ant plataus sklvpo. tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73 čios ir 
Kedzie. $39,800.
5 KAMBARIU naujo tipo mūro namas 
«r garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas GaHma tuoi pažiūrėti 
ir nupirkti už $23.350. Marquette Pk.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušu medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marnuefte Parke. Tuoj galite 
užimti, $27.900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
inette Parke.

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdraudė — INSURANCE 

<UTU NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

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

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Ramentas

PRIVAČIAI parduodamas 
mūrinis namas Burbank, m. 
ganūeji, dvi vonios, 
virtuvė, pilnai įrengtas beismantas. 
centrinis oro vėsintuvas, maudymosi 
baseinas kieme. Teirautis po 5 vai. 
vak., savaitgaliais visa diena. Tel. 
430-1678.

gražus
4 mie- 

modemi

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

COOK NEEDED
For Company Dining room. Must 

have experience. Excellent working 
conditions. Profit sharing, pension 
plan, paid vacation and holidays.

Apply in person.
JAYS FOODS, Inc. 
825 East 99 Street 
Chicago.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

P8^ vienintelį
i f lietuvi kailininku

Chicagoje —£*31

^•aNORMANĄ 
«®®MURŠTEIN4

233-5S2S 
(į>UigoO fr 
s77^4s?

(buto)

185 North Wabob 
2od Floor HL 6063)

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chkagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So, Washtenaw Ave. 

Tol. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

m VISKĄ N AVIE 
Telefonuoti:

523-9367 arba 737-0397
ALEKSAS

D t K IS IO 
32—>0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tlktil $9t pusmečiui automobilio' 
Liability epdnudlmas pensininkams

Kreiptis

4M5 So. ASHLAND AV B.
52M775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGSNYBtS

Pardavimu ir Taisymu 
2U6 WEST 69th STREET
Tatefu REpubHc 7-1941

M. ŠIMKUS 
i Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 

!Taip pat daromi vertimai, giminių 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra- 

C Šymai ir kitoki blankai.

> Siuntiniai j Lietuvą
*| ir kitus kraštus

p. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.

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 J Chicago, ill. 60632. Tel. YA 7-5980 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu. į ----------------------- —

Knygos kaina — 5 doleriai. 
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, Ilk G0629 

Juozo Smotelic

THINGS IN UFL
1-aU Frank Zapoils

GA 4-8654 IMlUtAMCf

Farm Ute Jninifahce Company

kurie f— Jei žinote asmenis, 
galėtų užsisakyti Naujienas pra- i 
Some atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

— Premjeras Begin planuoja 
pasiųsti į New Yorką užsienio 
ministerį Dajaną Izraelio po
zicijai aiškinti. Jiems atrodo 
kad sekretorius Vance izraeli
tų nesupratęs.

CAREFUL!
Only you

forvat Artai

6 _ NAUJIENOS,'ČHIfrAGO*S, ILU— Mccday, A>rl IMI




