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RADIJO
JOHN FARY IŠGELBĖJO 

JUODVALIŲ ŠFJMĄ
NEBUVO TOKIO 1

NEBŪTU
TO, KURIO JONAS

CHICAGO. HL — šeštrfienio 
naktį į O’Hare aerodromų at
skrido Jonas Juodvalis su šei, 
ma, prieš 40 metus išvykęs į 
nepriklausomą Lietuvą, ir tik
tai dabar pajėgęs ištrūkti iš 
žiaurių sovietinio okupanto 
nagų ir čiajatskridęsį _ f

Nebuvo tokio vargo, kurio 
Jonas Juodvalis nebūtu išken
tėjęs, nebuvo tokių durų, ku
rių kongreso atstovas John 
Fary nebūtu klebinęs kad tik 
išslaisvintiJuodvalį ir jo šeimą. 
Jis kreipėsi į Amerikos prezi
dentus, prašydamas padėti iš
laisvinti 1916 metais gimusi A- 
merikos pilietį. Jam teko ra
šyti laiškus Dobrvninui Rrež- 
nevui, Gromvkai ir kitiems so. 
vietų valdžios atstovams, kad 
leistų Juodvalių šeimai išva
žiuoti. Jis taip pat kreipėsi į 
prezidentus Niksoną, Fordą ir 
Carterį.

Sovietų valdžia nenorėjo 
Juodvalių šeimos išleisti, nes 
valdžios atstovai be jokio pa
grindo juos kankino. Rusai ne 
norėjo, kad Juodvaliai neati
dengtų komunistinio gyveni
mo tikrovės, kuri yra žymiai 
baisesnė, negu daugelis gali įsi 
vaizduoti.

Prieš du, tris ir keturis me
tus apie Juodvalių šeimą Nau
jienose buvo rašyta. Minėjome 
Jono sesers pastangas ir apra
šėme kongreso atstovo Fary 
energiją ir nuolatinį klebeni
mą į galingųjų duris.

Al Vaitis, nuolatinis Naujie
nų bendradarbis, padarė į%>- 
mių nuotraukų atvykus Juod
valių šeimai, šienus dienomid 
duosime pasikalbėjimą su Juo 
dvaliais ir su žmonėmis, padė
jusiais jiems čia atvykti.

KALENDOKfiLIS

Vasario 20: Amata, Eleute- 
rijus, 'Auksuolė,Mintigeidė. Zu- 
lė. Visginas, Borefltis.

Saulė Irka: — 6:32. M4Žiasi 
5:12.

Šaltas.

JOHN G AC f ADVOKATO 
GYNYBOS STRATEGIJA

Cook apskrities Kriminal. 
teismo' Psichiatrijos institutas, 
ištyręs masinėmis jaunų vyrų ir 
bernioku žudynėmis kaltinamo 
John Gacy protą, nustatė, kad 
jis tinka stoti teisman, kuris jau 
prasidėjo. Kaltinamasis, savo 
advokato Sam L. Amirante ly
dimas' penktadienį, vas. 16 d., 
buvo atvestas į teismą pas tei
sėją Louis B. Garippo išklau
syti kaltinimo nužudžius 7 jau
nuolius, kurių lavonai buvo dar 
atpažinti, nors pats Gacy prisi
pažino nužudęs 32. ir iš tų 
27 lavonai buvo atkasti paties 
Gacy gyvenamų namų ir gara
žo. pogrindyje.

Adv. Amirante, senas Gacy 
gynėjas, kuris dar policijai Ga
cy-nužudytųjų lavonus tebeat- 
kasinėjant protestavo, kad be 
tinkamų leidimų policija netu
rinti teisės kasinėti svetimą 
privačią nuosavybę, reikalauda
mas kasinėjimus nutraukti, da
bar pareiškė, kad leidimai da
ryti kratas ir ardyti privačią 
nuosavybę nebuvę tinkami, dėl 
to surinkti Gacy nusikaltimų 
Įrodymai esą nelegaliai gauti ir 
negali būti panaudojami Gacy 
teisme.

Teisėjas dėl adv. Amirante ar
gumentų dar nieko neatsakė.

AKIS Už AKĮ, 
bet dar permazai

CHICAGO. Praėjusią savai
tę Chicagos priemiesčio Har
vey savivaldybės name (Muni
cipal Building) buvo nuteisti 
elektros kėdėn du jauni niek
šai Williams ir Range, gyveną 
kartu East Chicago Heights 
apartamentų “dangoraižyje”, 
kurie nužudė gazolino stoties 
patarnautoją Lionbergą ir jo 
draugę Miss Schmoll, juos nu
sivežė į negyvenamą, apleistą 
namą, juos visokiais būdais iš
niekinę, brutaliai iškankinę, 
nužudė — patj Lionberbą nu
šaudami atskirai, o Miss 
Schmoll pirma pakartotinai iš
prievartavę. Liudininkas matė 
kaip žudikai Lionbergą nusi
varė į apleistą namą ir vėliau 
išgirdo tame name šūvius.

Teisiną baigus ir mirties bau 
smę alektros kėdėj paskelbtos, 
Williams ir Rhtnge surištomis 
rankomis Ir grand meni is sura
kintomis kojomis, su šerifą po 
licijos palyda, iš teismo namo 
nugabenti į apskrities katėji
mo mirtininkų Gėlę*. ,

— Irano geriausi tn gydyto
jai, patikrinę Chomeinik sveika
tą, liepė tris dienas visai nesi
rūpinti revoliucijos reikalais. 
Jam patarė paliktL^adijo 41^1 
likimui. Jis sutiko,nief įsaka 
riams išvaryti stotį nuo gink
luotų partisanų.- u

JAV senatas posėdžiauja, o viršuje -vėdintieji žingeiduoliai klausosi kalbų.

CHOMEINI PERVARGĘS, JAM LIEPTA 
TRIS DIENAS ILSĖTIS

Atstovų Rūmuose paminėta Lietuvos j
nepriklausomybės sukaktis

WASHINGTON. D. C
m. vasario 15 d. Rūmų speaker spaustas 
riui Thomas P. O.’Neiįl atidarius! knygose, 
pasėdi, nuolatinis Rūmų kape
lionas kun. James Ford prane
šė, kad šios dienos Atstovų Rū
mų kapelionu yra kuii- dr. To
mas žiūraitis, kuriam vėliau 
buvo įteiktas specialus pažymė
jimas.

Kun. Tomas Žiūraitis paskai
tė tokio turinio invokaciją (ver
timas iš anglų kalbos):

“Telaimina Dievas Ameriką, 
tą didingą Žmogaus teisių kraš
tą, ir visus tuos, kurie mini su
vienytų Lietuvos kunigaikštijų 
728-rių metų karalijos .sukaktį 
ir kurie švenčia nepriklauso
mos Lietuvos respublikos atsta
tymo 61-mąsias metines.

Teisingumo ir Meilės Dieve, 
Tavo Sūnus atėjo šį pasaulį, 
kad visos tautos būtų laisvos ir 
nepriklausomos. Tavo Sūnaus - 
Dievo ir žmogaus - vardu prašo
me. viltingai maldaudami: savo 
Teisingumu ir Meile gaivink 
bei stiprink Lietuvą, kitus pa-

kelio

Amerikiečiai gali 
kirsti smūkį

— š. minėjime; tekstą, kuris bus at- 
kongreso i 
c - j<>. Jis |>erskaitė 

tam tikslui- paruoštą specialų! 
raportą, kuris po gyvų pritaran- 
čių pasisakymų buvo priimtas.! «įnklai ir JAV 
Tuo reikalu jautriai pasisakė! ųien vra «alir>r 
Kalifornijos. Illinojaus, Ohio irjję. Jeigu Hitų 
kt. • valstijų 
daugiau paryškindami šį minė-; skaudūs smuciai. 
jimą.

Į Lietuves Nepriklausomybės mi- 
■nėjimus tvirtiną, kad šiais me
tais A 11 o s ir Kongresmano į 
Frank Annunzio rūpesčiu su-! 
ruoštas minėjimas buvo pats 
sėkmingiausias: jautėsi didelis 
rvžtas ir entuziazmas. Tuo gv- 
vai domėjosi spaudos ir radio 
reporteriai, ši žinia ir invokaci- 
ja perduota ir per Amerikos 
Balsą.

Minėjime, l>e kun. dr. Toino 
Žiūraičio, dalyvavo ALTos at
stovai prof. dr. Jonas Genys ir 
inž. Gražvydas J. Lazauskas. 
Jie šiltai buvo priimti kongres- 
mano Frank Annunzio ir spea- 
kerio Thomas P. O’Neill kabi
netuose, aptariant lietuvių kul

Amerikos

vergtus kraštus, kad juose vėl 
klestėtų religinio ir tautinio gy
venimo’ darnos laisvės ir nepri
klausomybė. Amen.”

Kongresmanas Frank Annun
zio pateikė lietuvio kunigo. T. 
žiūraičio biografinius davinius.

Vėliau, posėdžio metu, kon
gresmanas Frank Annunzio At
stovų Rūmams pateikė platų 
Lietuvos Nepriklausomybės At
statymo 61 metų sukakties pa-

SIUNTIMĄ, KOMUNISTAI — KITUS AUKŠTLTS 
CHOMEINI JĖGOS KONTROLIUOJA ŽINIŲ

EilEBANAS. Iranas. Sek- į demonstrantus. Pats šial>o 
viršininkas pareiškė, kad jis re 
miąs Chomeini islamiškų vy
riausybę. ———  ----- -—

Chomeini įsakė >ušau<iyti 21 
generolus, o dabar kreipiasi 
pagalbas. Jis nori atimti visus 
ginklus iš partizanų, kurie iš- 

viacijos ginklų sandė- 
nkingų geenrolų Iranas 
nenori perleisti krašto

madiviiiu rytą Teherane prasi- • 
dėjo žūtbūtinė kovą tari) i<ia- i 
mo respublikos šalininkų ir: 
gerai ginkluotų komunistų dėl 
sostinės radijo stoties, 
žmonių žuvo 
bet stoties likimą-

pusese, 
nciš-

jėgos kontroliuoja' 
, v ko 
paties i

('hmiiu-ini 
žinių siunčiamąjį aukštą, 
muilijai apatinius L» ] 
namo ir stoties aukštus. S 
dieniu vakarą Chomeini įsakė 
visiem< panizanams, į 
ir jo palies šalininkus, atiduoti

kurie

nėra!
rekordų į pasiruošę ' užtat pats pre-

Lzidenias i’ ukstesni karo vadai 
kalba r pie nepasiruošimą ko- 

ivoms. Bet Amerikos afm'-* T; 
i ginklai

jautriai [
Illinojaus, Ohio ir(je
kongresmanai dari lėliams būtų galima kire

Wrauja Įsi
stebėjusieji kitų metų tikinimas, kad sovietų karo jė-

tūrinę ir politinę veiklą.
Be te', ALTos atstovai Wa

shingtone aplankė National 
Confederation of American Eth-

tant i

dijo stoties kovojantieji abiejų 
pusių partizanai visai nesiren- | 
gė atiduoti ginklų. Sekmadivj 
nio vakare Chmneini paskelbė į 
š-ventąjį karą radijo stoty esam 
tiems komunistams/

g\;s nesiverš i Irana.

Kiniečiai veržiasi 
Į Vietnamą

SAIGONAS, Vietnamas. — 
Kinijos karo jėgos, įsivei-žusios 
i Vietnamą, sekmadienį jau užė
mė 13 svarbesnių Vietnamo 
miestų ir užkirto svarbų kelią į 
šiaurės Kambodiją. Kinijos! 
bombonešiai jau bombardavo! 
keliąs Vietnamo kareivines ir( 
išgriovė kelis tiltus, 
reikalauja, kad Vietnamo karo 
jėgos būtų atšauktos iš Kambo
džos. Kiniečiai nenori teritori
jos, bet nori nubausti karo va-

j Paaiškėjo, kad ir šitas pra
nešimas nepadėjo. Kovos bu- 

avp- j sian-| V(> }ęsiamos prie radijo stores, 
u.isia pasauly | pusės nepajėgė pri: 

, daugiau ginklų prie radij
1 ties. Tada oficialus vyri 

bės' pranešimas sakė; kad Cho
meini esąs pervargęs, neturi 
kai/trvbės problemoms nagri
nėti todėl gvdvtojas įsakęs 
jam tris dienas nieko nedary
ti, Irano reikalų netvarkyti.bet 
pailsėti. Vyrauja ♦ įsitikinimas, 
kad komunistai gali pasinau
doti trijų d'enŲ pertrauka.

Sekmadienį Chomeini pra- 
! leido kelias valandas su atskri

dusiu Jafir Arafatu. ChomcL 
ni pareiškė, kad Iranas nuirau 

Kiniečiai', kė santykius su Izraeliu. 1 ehe- 
rane esančią Izraelio ambasa
dą nutarė atiduoti palestinie
čiams. Izrael-o atstovams Įsa.

o stu

i me
dus, pavergusius visti Kambo-j čiams įsakė padėti palestinie

čiams.diją.

kinio tarnauja sovietams. Ko
munistai suėmė Amerikos am
basadorių Sullivam. bet C.h<»- 
meini jėgos įsakė tu jaus išlai 
svinti. Chomeini prašo kariuo
menę 
ro
.11 karių jr leisti 
.epąvergtą Iraną.

nuUe-

ATSISVEIKINIMO 
SU MUZIKANTAIS

NEW York, N. Y.- Lietuviš
kojo New Yorko muzikos mė
gėjai labai mėgsta sovietinę 
muziką ir muzikantus. Savo lai
ku ten buvo gerų muzikų, bet 
jiems būdavo sunku pripildyti 
sales. Tuo tarpu atvykusio iš c- 
kupuotes Lietuvos kamerinio 
orkestro klausėsi keli šimtai.

New Yorko bimbminkai su
ruošė muzikams atsisveikinimo 
vakarienę. Viena muzikė buvo 
paklausta, kodėl ji taip greitai 
išskuba iš Amerikos, Ji atšaka, 
kad čia yra tvarka nevykusi. 
Muzikai mažai uždirba, mažai 
lieka pinigų pragyvenimui.

Matomai ji ir visi jos draugai 
muzikai nežinojo, kad išvykos 
iždininkas gautus dolerius pri
valo atiduoti vyresniam broliui.

— Jasir Arafatas tiek pavei
kė Chomeini, jog jis atidavė Iz
raelio ambasadą palestinie
čiams.

Chomeini šalininkai, komu
nistų padedami, jau -ušamič 
21 Irano kariuomenės gener - 
llis, o kiti tardomi ir apklausi
nėjami. Jr-.no štabo viršinin
kas isakč siisiabdvti šaudvmus * *■ •

— Premjeras Bazadan parei
škė, kad Iranas netrukus pra 
dės pardavinėti degalus Ameri 
kai. nes kraštui reikia doleriu 
Iranui doleriai labiau reikalin 

’gi. negu Amerikai žibalas.

Rusija įspėjo Kin:ją

Sovietų radijo pataria Kinijai 
atšaukti savo karo' jėgas ir avi

nio Groups įstaigą, kurios nariu j aciją iš š’aurčs Vietnamo. So-
yra ALTas ir prezidentu pats vietų vaid/.ia pataria pasku- 
prof. dr. Jonas Genys. Pasida- bėti, kad nebūtų pervėlu. Rusai 
tinta mintimis apie šios organi-1 priminė Vietnamo apsaugos su

tartį. Kai sovietų karo, jėgos, 
pildydamos sutartį, pradės Viet
namą ginti, tai gali būti per vė
lu. Kinijc's karo vadai labai ge
rai informuoti apie sovietų ka
ro jėgas. Ar kiniečiai kreips 
dėmesį Į tc’kį sovietų įspėjimą, 
tuo tarpu oar neaišku.

zacijos veiklą ir įvykstančią š. 
m- balandžio 27-28 dienomis 
konvenciją Washingte'ne.

G. L.

PREZ. PARTERIS PATARĖ RUSAMS 
NESIEKTI I IRANA ■

CHICAGO. Illinois Trans- 
portacijos Departamentas aiš
kino, kad greitkelio Edens Ex
pressway, kuris per 26 metus 
labai susidėvėjęs, rekonstruk
cija kaštuos daugiau kaip 100 
mil. dol. Jis buvo pastatytas 
1910 metais pagal tų laikų stau 
danus ir jo 15 mylių ilgumo 
lopymas h- išlaikymas per pa
staruosius 2 metus kaštavo, vi-

— AMERIKA NEGALĖS LEISTI SOVIETŲ KARO 
JĖGOMS KIŠTIS I IRANO VIDAUS REIKALUS

WASHINGI’ON, DC. — Pre- rankas nuleidusi, šitas prezi- 
zidentas Carteris labai rimtai denio Carterio pranešimas, sek- 
įspėjo sovietų vyriausybę, kad. mandienio vakare paskelbtas 
ji nesikištų į Irano vidaus reika-l per stotis, užsieniečiams buvo 
lūs. Jeigu Sovietų kuto jėgos,’ visai netikėtas. Svarbiausia, 
norėdamos padėti bet kuriai dar kad daugelis yra įsitikinę, kad 
bartiniu metu Irane kovojančiai! Amerika karui nėra pasiruošu- 
grupei, Jai sovietų valdžia pri-|-si, be.t sekmadienio pareiškimo’
valo žinotu-«k«d JAV nestovėk-paridentas hfifcj padaręs, • jdfitti dutiniškai po .^l AVk

Gert. Tengas Hsianpingas pareiškė, kad kinai nubaus 
Vietnamą už riivevžimą Į Kambodiją- .



Vasario 16 šventė Chicagoje
’minėjimas jsyko va- šventės minėjimą atidarė 

sarto H d. A.a-p ir ankštybes-' ALTos Chicagos skyriaus pirm, 
ma.s iucous, prie .MarqueLe; p. Vmcet įsamaška ir visam mi- 
pazKu litiuvių parapijos bazny-' .^ėjimui vadovavo.
mos, 10 vai. lo mm. buvč iš-i veaavų įnešimui vadovavo 
kelios jAv u- .Lietuvos trispal- • Dar.aos-uirėno ir Don Varnas 
ve vtha.os. Vėliavų iškėlime t JAV legiono' postai. Su vėliava-į 

ymuio Lndž. šaunų1 ims dalyvavo ir įvairios lietuvis-i 
i. i>au.vanco jurą'acs organizacijos, jų tarpe Vy-i 

a. .u...o.a samiai ir tauto Didž. šaunų rinkt ir gen.I 
f. Launanco jurų šaulių kuopa, 
viso suskaičiau 12 vėliavų.

JAV .-r Lietuvos, iiminus su- 
Į giedojo solistai: Dalia Kučėnie- 
1 ūz ir Algirdas Brazis pritariant Į 
i (akompanuojant) pianu komp. i 
l.vloyzui Jurgučiui ir daiyvau-1 

. * jau- gaus įai susirinkusiem a I 
_ i šventes imnėjimo dalyviams-

Invokaciją skaitė studentės 
- ai: Violeta Burokaitė, Rūta 
Kasmytė ir Manus Kasniūnas.

Nepriklausomybės paskelbi
mo aKtą perskaitė kūrejas-sava- 
iioris jonas Kanišauskas, talki- 
iiumas Kitos Stukaitės 
vijos l-’abijonaitės.

žuvusieji ir mirusieji 
dėl Lietuvos laisvės ir 
dausomybės

»O

...e lietuvių

r. i..

JO tu 
iiUo.a

i.i.ycieje prasidė-; 
iii.a. iŠKLiDUngųi 
:i..šavj jo easel-;

(as.si^ojaiitj parapi*j 
n Antanui Zakaraus-į 
ptirap. Kana uiimk u i 

c.uvui Zakarauskui.
i a. menai p. įtaikytą pamoksią 
pa>-tae jo easel, vyskupas v. 
oPtzsvs .s* v'sKiildamaa, Kad pa— . “ . . , ivergtoje Lietuvoje yra labai su-l 
v;uz.yia tiKėjmio įtusvė, perse"! 
kxojami liiTKUieji, v.sckiais bū
dais slopinama ir naikinama 
Leitivių tautinė dvasis ir visa 
L-eaiva oegaio išnaudojama u- 
kiniai (ekonomimai). iš apsi-

ir

ir Sil-

kovose 
nepri

buvo pagenbti at
sistojimu ir vienos minutės ty-

tlfį

GAMTOVAIZD1S" (Tapyba)ADOMAS GALDIKAS

fel
1

Su pagarba

lankiusiųjų pasakojimų ir kitųpos susikaupimu. Taip pat buvo 
šaltinių, sužinome, kad kaikurių j pagerbti ir kūrėjai-savanotiai, 

pašant juos atsistoti.

Sveikinimai
maisto 
kainas, 
mano

dalykų yra didelis trū- 
nes didž.oji dalis paga

ili aisto vra išvežama i

i-amaidų metu giedojo tes 
par apjos choras ding. A. Lino, 
o vargonais grojo K. Skaisgiris. 
Bažnyčia buvo prisirinkusi pil- 
liU.eie žmonių.

Akademinė dalis

Pirmoji buvo pakviesta Lie
tuvos garbės generalinė konsu- o o
tė p. Juzė Daužvardienė. Jos 
sveiKinimo žedis:

— Ekselencija, dvasiškiai, 
garbingieji svečiai, mielieji bro
liai ir sesės. Sveiki mielieji, iš
tikimieji tautiečiai, susirinku
sieji atšvęsti Lietuvos laisvės

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. Dr. Kazio Šidlausko, svei
kinimo kalba.

(Kreipimąsi praleidžiu. A. 
PI.)

_ Man tenka maloni proga 
ir didelė privilegija, šį vakarą 
pasveikinti jus Amerikos- Lie* 
tuvių Tarybos centro valdybos 
vardu, kai mes minime kasmet 
šią mums didžią šventę. Pirmi
ausia, mūsų žvilgsnis krypsta į 
pavergtą tautą Lietuvoje. Mums 
malonu ir didelis pasididžiavi
mas, kad mūsų tautos nuotai
kos yra labai geros, kad ryžtas 
atgauti laisvę nemažėja. Jauno
ji karta išauginta jau komunis? 
tinėje dvasioje, šito Lietuvos 
laisvės troškimo nėra pametu
si. Mums svarbu, kad ir mūsų 
frontas laisvuose vakaruose, o 
ypač šiame krašte būtų-taip-pat 
tvirtas.

Amerikos Lietuvių Tarybai 
pavyko apjungti bendram dar
bui Amerikos lietuvių įvairias 
grupes ir tą vieningą darbą pa
vyko dirbti keletą dešimtmečių. 
(Plojimas). Amerikos Lietuvių 
Tarybos linija buvo ir tebėra 
labai aiški: pilna laisvė, lietuvių 
tautai, jokių, bendradarbiavi
mų, jokių ryšių su okupantu 
arba ja agentais. (Ilgas; ploji
mas). Tos linijos- Amerikos 
Lietuvių Taryba tebesilaiko ir 
ligi šios dienos.

Deja, paskutiniais laikais, at
sitiko mūsų visuomenėje tai, 
kad pradėjo būti skelbiamos į- 
vairios sofistikuotos įdėjps. Sa
ko, mes per mažai bendradar* 
biaujam- su lietuviais, mes-turi
me turėti su. jais daugiau ry
šių, mes težinome kaįrąĘ_,yra 
lietuvis patriotas,, ir.'kuris, yra 
tikras parsidavėlis. Bet- jeigu 
mes to nežinome, tai tuo labiau 
mes turime būti atsargesni. 
(Plojimas). Pagaliau- mes jau 
prieiname prie to, kad pradeda
me lakstyti paskui tikrai žino
mus sovietams- parsidavusius 
lietuvių tautos politrukus. (Plo
jimas).

(Bus daugiau)

esame truputį apatijos apim^D.C. 
ei. Tą apatiją pastebi ir okupuo
tos Lietuvos šaukliai, maldau
dami gyvesnės akcijos disiden
tų išlaisvinimui. Ne gana pasi- 
Kiaiuti vien veiksnių ar organi
zacijų ėjimais ir pastangomis, 
vieno asmens ar šeimos pastan
gos taip patgal i būti svarios ir 
našios. Juk piliečio vienas bal
sas gali nulemti visą, rinkiminę 
eigą. Vienas jautrus laiškas ga
li stipriau paveikti aukštą val
dininką ar palenkti viešąją opi
niją musų pusėn. Pagyvinkime 
veikią, reiKaiaukime lietuvių 
.aulai pagrindimų žmogaus tei
sių grąžinimo. Reikalaukime 

! Lietuvos išlaisvinimo, reikaiau-
Kime maskolių išsikraustymo iš 
Lietuvos. Dirokime, veikime 
vieningai ir sąmoningai, tikėda
mi ir žinodami, kad toji veikla 
atneš pageidaujamus rezultatus. 
Lietuva turi būti ir vėl bus lai-' 
sva ir nepriklausoma. (Ilgas j 
plojimas). 

y

Vakar, iš Washington© Lie-Į 
tuvos atstovas Dr. t>aėkis pra-- 
nešė, kad gautas Vasario 16 
SVCIKiRaIHHS iŠ AlilCi'iKOS valsty į 
bes sekretoriaus. Jo turinys j 
toks:

Sekrelary of State, Washing-; 
Ion D.C., February 8, 1979 -Tori

Dr. S. A. Bačkis, Washington

darbams. 61-uose Lietuvos ne- mo, jų laužymu, šios bene vie- 
priklausomybės atkūrimo pas-; nmteles sutarties nesulaužė, ją 
kelbimo metuose, ruošiamasi 
atatinkamai paminėti kaiku- 
riuos svarbiuosius. įvykius bei. 
sukaktis,, kaip štai: Vilniaus u- 
niversiteto 400 mėtų ir spaudos 
atgavimo 75 metų sukaktis, 
šiemet bus dar viena sukaktis, 
kurios negalima praeiti nepas
tebėję ir nepaminėję būtent: 
Sovietų Rusijos ir nacių Vokie
tijos niekšiškos, klastingos su
tarties 40 metų sukaktį. Tai bu- 

reta sutartis, sąmoningai

Antrą valandą p. p., Mar- 
quetie 
niojoje iiiOiv yKiuj e 
liįg.iscliool) salėje įvyko aka- Lietuvos garbingą istoriją, į jos sakau reta, nes. sovietų Rjiąija 
deminė dalis.

Marijos aukšles-’ dieną, Vasario 16. Minėjimuose
(M aria esame linkę, žvelgti į praeitį, vo

laimėjimus ir ruoštis ateities-pasižymėjusi sutarčių neboji-

'k*?.
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Savings Plan atworlga.litde is set a.' idclrėmeącli 
paycheck to buy Bonds.Regular'.y. AutomalxallT.

That-way, you’re making a real invetrnynr io
your future. And in Amer icąs,^©, l •-

So buy United States dyings BoncfeZ ’ 
Right from the start, it’s been an equal

1'fV;
:Ss£į

>fouy Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into battle 

coring the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he wa* 

tiled by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

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

Today, when it’s time to take 
«ock in their country, Americans 
buy U.S. Savings Bonds.

* When you join the Payroll

vykdė. Susitarus su naciais ir 
su j u pritarimu, Sovietai smur- 
tu. ir jėga okupavo Lietuvą ir 
Kiasia Įjungė ją į Sovietų Są
jungą, tikšiu paskandinti ją so- 

.ivieuneje — tąrymnėje jūroje.
Kaip minėti tos judošiškos su-, 
carues sukakti ? Aišku, ne fan- 
iarais, ne iškilmėmis. Ją minėti 
reikia mūsų pagyvintomis, ryž’ 
angomis pas langelius; iškelti 
pilnunion tos sutarties skau
džias pasekmes, skeioiant pa
sauliui lietuvių tarnai padary
tas SKriaudas, persekiojimus ir 
Kančias- Jungtinių tautų inicia
tyva, šie nie'iai sKęiDiąmi tarp- 
caumais laisvės metais. Mes ga
lėtume šiuos metus pasKeinti 
šovietų nexal tųj ų aŪKų, oku
puotus Lietuvos kankinių me- 
tais, Kurmose reikėtų-pagausin
ti laiSKiį -rašymu ^spaudai, teie- 
vizijai, radio progiamoms, įta- 
Aiiigiems asmenims, ir kaip kas 
Atmano visokiais nudais SKeib- 
u, aiškinti, paiyaKmci musų 
m'OLu, staid vci^Ajus būklę, O- 
aupanto iiibccii-zuOLus teismus,, 
-ACte.setus ĮKamiimus, jgrūdi- 
Aiius į psichiaiitrivių tautai lai
sves sugrązAiiimo.' (ligas pioji-

Nenoromis prisipažinkime -

a GEROVES komitetas

(Sveikinimą perrašau lietu
viškai, kad kiekvienas geriau 
suprastų. A. PI.)

— Brangus pone Charge 
d’Affaires:

Lietuvos nepriklausomybes 
paskelbimo 61 metų sukakties 
proga, man yra pavesta JAV 
vyriausybės ir tautos vardu pa
reikšti Jums ir lietuviu tautai 
geriausius linkėjimus ir širdin
giausius sveikinimus.

Tą pasididžiavimą, kurį savo 
prigimtimi parodo lietuvių kil
mės amerikiečiai, yra aiškus 
atvaizdavimas (iliustracija) jų. 
stipraus, tautinio sąmoningu
mo, kuris visur juos riša su lie
tuviais. Leiskite man šia proga 
pagerbti lietuvius už jų nepa- 

meilę savo tėvynei, 
laisvei ir žmogaus tei-

laužiamų 
ameainei 
sėms.

šį kartą neieks SLA .Gerovės Komitetui daug ko aiškinti. Uzj 
jOS rekomenduojamą slęitą pasisakė 95% visų-balsų, duotų 1978; 
«n? Grupdžio-December nominacijose . . . Kur tik SLA veikia, ne-į 
paprastai daup narių - pareiškė savo nesvyruojantį pasitikėjimą; 
dabartine SLA vadovybe ir savo balotuose pabrėžė, kad patiki^ 
minusieji kandidatai yra:

PAUL P. DARGIS.....................
ALEXANDER CHAUPLIKAS-. .
GENEVIEVE xMEILIUNAS . . .
EUPHROSINE MIKUŽIS ....
CHRISTINE AUSTIN..............
.JOSEPHINE MILLER.............
DR. DANIEL DEGESYS . . • .

............Prezidentas.
. . Vice Prezidentas
...... Sekretorė
....... Iždininke
.... Iždo Globėja

.......... Iždo Globėja
. Daktaras Kvotėjas

•L

I BnnA par ft bi-rttiAa M1 n 
c£ 5 vren (44* tne vcwm ar. stolen <' <‘>*rroya 
Bcrkk> can be if rrco. ęnov.
needed Bonds caa be cxvved a: your bark. Lv 
nocsubtea to antie or local xnocxne 
Uxwbi dc£eead uDbLMmrt

Visi gerai suprantame, kad 
toks jpasitikėjinias įsigyjamas 
vien darbais bei rezultatais. 
Duodami balsą -už -dabartinę 
Itildoinąja Tarybą, mūsų, bal- 
suotojai‘vaizdžiai parodė, kad 
virsinmėti kandidatai sunkiai 
ir nūoskeiiai. dirba, keldami Sir' 
sivjenijinio .vardija gerovę ir pi- 
ni^yų pajėgumą. L

Iš gyvenimo patyciiųg- męa. 
žinome, kad dabartinė Pildoino- 
ji Tarybą dirbo ypatingai gra-. 
žiai sutardama. Visi jos nariai 
yrą teisingi ir sąžiningi žmųnės 
ir savo pareigas jie atliko Jkuo- 
geiiaušiai. s

Jit- ,yųą pąsižymėję veikėjai 
ir &> Jų vadovybe SLA yra pa;i 
sielas f tvinjąusi.^ Ejuąųąipės

i

— Amerikiečiai reikalaują, 
leisti apklausinėti keturis arr,; 
basadoriaus Adolph Dubs žudi
kus Afganistane. Nor.mą žino-, 
ti, kas jiems įsakė nužudyti.am
basadorių, kodėl jie tokį įsaky
mą vykdė.

Buy a car no lar jer or 
more powerful than you

No. 79:-

num

Į rį J S 
m t^&s

Dcrrt b* s Bom Lowl

i 
kvie-iSLA Gerovės Komitetas 

čia Jus prisidėti prie mūsų iri 
išrinkti dabartinės SLA Pildo
mosios Tarybos narius, kurių 
pavardės pažymėtos šiame laiš-- 
kę . . -

1979. nv Koyo-March mėnesį' 
■parodykite visiems, kad Jums1 
rūpi Susivicnijimas-dalyvauki-j 
cė savo kuopų susirinkimuose. 
'Tad visi pažymėkime balsavi-j 
mo balc'te, lies minėtų kandida-- 
(ų povardėmis ženklitikus, kaip; 
nurodoma pavyzdiniame balote.j 
Tokiu budu pademonstruosime' 
visiems, kad savo balsus su pa-, 
sitikėjimu atiduodame tinka-' 
miausiems kandidatams į SLA 
Itildomąją Thrybą.

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS?
MOMENTUM" Tablets are-* 

50% stronger* than Doan's.-.
Before you take Doans Pills for- 

musculai backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
thaaDoans That means MOMENTUM.-, 
gives you 50% more pain reliever, per 
dose to relieve backache-

To reduce pain, soothe.mfiammatipn. 
so muscles loosen-you can move more 
freely,m minutes1 There's no-sttonger- 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM-- 
Tablets Take only as directed.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių, fraternalinė- or-, 

gamzacija, lietuviams Ištikimai tarnaujanti jau per 92. metus,

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus, dirba,

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuves ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

T*-

■ SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

STaA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
SL000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuępų veikėjus, jią Jums 
mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: *'

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New Y©rk, bLY, 10001

307 W. 30th St.
Tel. (212) 563-2210

«■- naujienos, CHICAGO I, ILL Tuesday, Bchruary^O,' jJ/J



JEI NE PRO DURIS, TAI PER KAMINĄ
SOVIETŲ “ROJUI”

LAISVO
LIAUPSINTI NUSISAMDĘ 
RADIJO STOTĮ
ne- Stotis išsiverčianti reklamo- 
vi-jinis, bet iki praėjusios savaitės

Patyri“ žmonės sako, kad 
gandai kelti Nelabasis moka 
šokiais būdais įsismelkti vidun:1 pabaigos susilaikiusi nuo toti- 
jei ne pro duris, tai per langą niesnių prc'gramų transliavi- 
ar kaminą, ir neretai jam pa- mų, rašo lenkų dienrašt.s Dziea- 

nik Zwiazkowy vasario 12 <1., o 
. buvo susilaikiusi “ne dėl pubii- 

I kos nepasitenkinimo, o iš b ti- 
‘.’imės, kad radijo veikla gali būti 

patraukta atsakomybėn pagal 
teismini akta iš 1938 metų, kur 
pasakyta, kad skleidimas pro-' 
pagundos svetimos valstybės: 
naudai gali būti įrodymu, kad 
stotis vra svetimas žvalgybos' 
nuosavybė ir joje dirbantieji! 
asmenys — agentai”. Stoties 
savininkams prašant tą proble
mą išaiškinti Washingtone, Tei
singumo departanienttis pripa- 

.žines jų veikla “nekalta” ir ne- 
matąs jokių kliūčių stoiaai to
liau audicijas teikti.

Kaip iš pateiktų atsakymų 
klausytojų paklausimus matyti, 
tos “audicijos” tikrai neaukšto 
lygio. Bet bene čia ir yra visas 
šuo pakastas! Kaip komunistai 
moka nerausdami ir aukštose! . _

pietose per akis meluoti, jie, pa-Jatsakymų į paklausimus aiškė- 
!vyzdžiui, net Jungtinėse Tauto
se nesivaržo tvirtinti, kad Pa
baltijo valstybės — Lietuva, 
Latvija ir Estija “savo noru” 
įsijungė į Sovietų Sąjungą. Kas 
pats nematė, nepergyveno, sun-

Pasisekimui paskatinti, prieš, 
keletą melų dėjo visas pastan
gas gauti h idimą įsteigti Chi-( 
cagoje sovietų konsulatą, kad 
raudonieji kurmiai saugiau ir 
intensyviau galėtų knaisioti ge
ra Amerikos žem<\ hel Illinois 
gyventojų budrumo dėka, rus š- 
kc'.s sovietų “Flu” pavietrės pa
vojus buvo pašalintas.

Ne pro duris, tai per kaminą, 
šiomis donomis, tradiciniai 
konservatyvioje Illinois šiaur
vakarinėje srityje ramiai veiku
si WSFR radijo stotis pasiskel
bė ir netrukus pradėjo trans
liuoti Maskvos radijo progra
mas. •

Pirmc'ji programa, perteikta 
aną trečiadienį", buvo radijo 
klausytojų pripažinta “nepa
prastai įdomi ir intriguojanti, 
bet grynai komunistinė propa-Įvi 
ganda”.

Programos, kurioms vado
vauja rusas pranešėjas Joe Adi- 
rnov, anglų kalba perduodamas 
žinias ir kc'mentarus iš politinio 
gyvenimo (sovietų) Rusijoje,

mi’.ijonus vokiečių išvesti iš 
proto nacių propagandos minis- 
teris Goebbels mokė- “kad ir| 
didžiausia melą, tol kartok, kol 
patikės — ir tikrai patikės”.

Iš pirmųjų \VSI>R "audicijų”

atsakinėja Į klausimus apie kas- kiai gali patikėti, kad taip be-
dieninį gyvenimą tame krašte

Medžiaga programoms nemo
kamai teikiama jau 21 metai 
bet iki šiol leista teikti vien Iii 
trumpomis bangomis.

gėdiškai meluotų. O kiek tų gy
vų liudininkų beliko? Melo ir 
piktų tikslų agentams to ir rei
kia. Mažiau žinantieji daugiau 
tiki c kaip Hitleriui padėjęs!^

J. Junonos. A SQ5S IN THE DARK. Pikantiškų ir tnvmlų nuutyri 
išrašymai, paimti ii gyvenimo rtiltus gyvą xaiba, gražiai Išlelrcs
150 pi»i it.'una £2.50.

Or. Juozas S. Kencius. HISTORY CF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
jau trauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
051, kainuoji $2.C0. ., , f

Dr. toes B. Končiuj, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V J 
Uoto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos rainy nes ir jos kaimynu istorija 
21 i psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.ūu.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiom!; progomis. _ Jas 1> 
k-tas knygas galima įsigyt* atafankiug 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ą? 
r-tn-ginę perlaide

ja, kad tai ne teisingi tikslūs at
sakymai, o menko kalibro melu 
melo baltinimas. Pavyzdžiui:

Į klausimą "Jei žmonės ko
munistų šalyse yra tokie laimin
gi. kaij) kalbate, koks buvo rei
kalas statyti Berlyno mūrą — 
Gėdos sieną?” atsakymas buvo: 
“Kadangi dažnai įvykdavo žmo
nių, Rytų Berlyne' gyventojų pa- 

; grobimai ir daugelis Vakarų 
agentų turėjo lengvą priėjimą 
prie žinių to krašto temomis”.

Kitas klausimas buvo: “Kas 
sudaro sunkiausią problemą 
Maskvos milicijai?”

1739 Swth flxiited Sirs**, Ckiofs, 2L

Mūsų Šaulių Sąjungos 60-ties m. sukaktis
Kadangi netrukus sueina šau 

bų Sąjungai šešiasdešimt metų 
sukaktis, tad tokia proga yra 
malonu prisiminti šios Sąjun
gos pirmuosius žingsnius, ku
riuos man pačiam teko matyti. 
Visa tai buvo Įvykę Lietuvoje. 
Kai 1919 metų pradžioj ėmė
kurtis savanorių karių būriai, buvo nutarta susirinkti 
tad kai kurių žmonių tarpe iš
kilo klausimas, jog būtų labai

. Į naudinga turėti prie Lietuvos 
jaunos kariuomenės kokius 
nors talkininkus.

nutaria sud- nkri kitą dieną.. 
Ir tą kitą dieną Matas šalčius ; 
pasiūlė pavadinti šaulių Są.: 
junga, ir vi>ims toks pavadini-Į 
mas patiko. Ir buvo nutarta vėl 
kitą dieną susirinkti. Ir tą ki-j, 

, ta diena nutikėtai atvvko Via. 1 ‘ »- • ,
(kis Putvinskis, kuris dar pa. (

nizaeija turinti būti tokia, ku
riai p’iklatio tų tik tokie žmo
nės,kur-cm pirmoj eilėj rūpi lai

no

Šalčius

tolimesni.'
\ inskis.

KkkA.š RGDlZiJOJL 
Sukilėliai su priemonėmis 

nesiskaito

SAL1SBCBY— Juod/iy inais- 
u Itininkų partizanai (guerrillas). 

šaud\ ciaini sovietu gamintus 
sviedinius pirmadienį numušė 
civilinį keVhiaį turbinomis va- 

59 civiliais tš 
tr/ba ku.ork) 
anciais kelei-

romą lėktuvą su 
ekskursijos įs »- 
į Salisburį griž

pranašauja.
nurodymais

Taigi Malas 
įkvti buvo

Put-

kad dar šiais metais gazoli
>aL'.ias kamuos viena doleri.

— Irano šr.chas laL .j apga1- 
lestauja. kad jo karo vadai ne
mokėjo organizuoti pasiprieš’- 

i n:mo gera! ginkluotoms komu- 
! nistų gaujoms.

Vlades Putvinskis (Ameri- 
i koje vadinamas Pūtvis) pata- 
Į re leisti Šaulių Sąjungos savai-j 
Įtini laikrašti, kuri pasiūlė pa- j 
i v c .vadinti “Trimits”. Šio laikra

ščio pirmuoju redaktorių bu
vo Matas šalčius; netrukus re- 

i dagavimą perėmė. J. Tumas- 
Vaižgantas, toliau redagavo A. 
Klimas, kuris taip pat neilgai

, nes susirinkus Stei
giamajam Seimui (1920 nt. 
geg. 15 d.) buvo pakviestas re
daguoti St. Šeinio stenogramas, 
bet “Trimito’’ bendradarbiu iš
buvo visa laika.

Galutinai šauliu 
pavadinimas buvo 
tas 1919 m. birželio

ša, A. Klimas, B. Kodaitis, M. 
Mikelkevičius, V. Sidzikaus-' 
kas, R. Skipitis, B. Sruoga, 
Žmuidzinavičius, A. Vienuolis- 
Žukauskas, M. Žvironas. Susi
rinkime pirmininkavo Matas j 
Šalčius; visiems dalyviams pa 
tiko M. Šalčiaus aiškinimai; ir 

kitą 
dieną, kurioje turėtų būti ga
lutinai nutarta, kokiu vardu 
pavadinti tokią talkininkau
jančią kariuomenei organiza
ciją. Ir tame susirinkime M. 
Žvirėnas pasiūlė pavadinti 
‘Plieno batalijonu’. Tačiau toks 
vardas kitiems nepatiko. Tada

Joe Adamov atsakė: “Chuli
ganizmas ir smulkios kišenva- 
gystės”, pabrėžiant, kad “trys 
ketvirtadaliai nusikaltimų pa
daroma alkoholio’ įtakoje, bet 

} su ta problema valdžia turi viltį 
trumpu laiku susitvarkyti”.

Į tolimesnius klausinėjimus 
■ pranešėjas atsakinėjo, kad so
vietų agrikultūros viceministe- 

_ ris pabrėžęs, jog bendradarbia-

Tais likais Matas šalčius pa
siryžo sušaukti būrelį asmenų, 
kurie galėtų klausimą dėl to
kių talkininkų mūsų karinome 
nei pagvildenti. Į roki susirin
kimą 1919 m. birželio mėn. pra 
džioj atvyko šie sukviesti as- 
menvs: T. Ivanauskas. F. Kir-

vimas tarp Jungtinių Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos vyksta ly
gių teisių pagrindu, bet užgin
čijo, kad grūdai plaukė tik vie
na kryptimi iš Amerikos Į So
vietus.

Kas čia, ar ne gryna pigi ko
munizmo' propaganda ? Pr.

TheDi-GeF 
Difference J
Anii-Gas medicine

soothins 
Antacids.

.Antacid-Ar.tr Gas

j redagovo.

2 4d-
Kelmutis

— Bachtiaro likimas dar ir 
šiandien nežinomas, nors buvo 
tvirtinta, kad jis esąs gyvas. Nie- 

j kas gyvo premjero nematė.

nei

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don’t be s Bom Loser! >

2759 W. 71st St., Chicago, Ill.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 Tai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

DR, ANTANO J. GUSENO RAŠTAI | 
NAUJIENOSE GALIA'.A GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO-" 
__ JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 

Dr. A. J. Gu$s<rt — MINTYS IR DARBAI. 256 psl., liečiančiu? 1908 
metų ivykhis. Jiblonskic ir Totoraičio jaunąs dienas ir susi- 
rCpinisąą, $3,08 

Or. A. J. Gumn — DANTYS, jų priežiūrą, sveikata ir grožs 
Kietaii vlrželiala, vietoje $4.00 dabar tii ——---------
Vinkžtaii viršeliai? tik --- ----------------------------------- -

Dr- A. J. Gw*n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS, 
Keiionėf po fcropą Įsptidžbi. Dabar tik --

$3.Gf 
$2M

fi.31
Ta’kn* UIp pat vW«a*yH Mito, afaltmha 8»k| arba mwsay «rdarL prta 

■viadylM kaiB«» pridedant SBc. Mr*twifl«a iiiajdomt.

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength 
with safety. §

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. That’s common sense. That's Anacin.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

173f So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. ?tf5CI

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui Išskleisti mažutį deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiij šakas 
žirginiais, kaip konfetėmi's ir pamažu iveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. >

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AugustaltyH - ValčIOnleni, ŽVAiGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, 1EMES PAKOPOS. Elegljoa, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
3. Butkę Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAITAI. 155 psl. $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 18S 

psl. Kaina $3.00.
5. Klaopas Jurgelionis, GLODI • LIOOI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolllus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S Išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psi. S1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00
11 Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrini i 

Hal. 92 psl.. $1.00.
13 Petras Sagates, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psi. $1.00
14. Eugenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15. Elona Tumleni, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50
18. Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos^ovmai

35 psL $1.00. " *" ’"waHi
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naųjleno 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir Uetx> 
gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau 13 vardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais šalna 4 doL

Juozas Kapačlnskai, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai- Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejal- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai Hio- 
atruota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PA VERGI O< .LlETUVO/. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudaklųose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. V aižaus aprašymai, ka Ji ten matė, kdklaf 
kalbas girdėjo ir ką Jai žmonės pasakė. pal. $1.30. Yra taip pre 
išversta i anglų kalbą.

M ZoWenko, SATYRINES NOVtLtK Genialaus rusų palytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusk, kaina S2.

□. Kuraitis, KELIONE Į ANAPUS GELEŽINES UtDANOOl. Au- 
tariaus pastabumą neapgauna Intuniito ir agitpropo propaganda W 
užraaakaviniai. Abi knygos parašyto* lengvu, grašiu štilitrmi,

M. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų Ūkimą.

Ylų
Čia

M

- 173JT5K HAtetM Street; Chleajro, nilnote SMOS

Vinos lamalfit. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTI II PAIAlTaJl, 
P<L Kaina tUO. *
*!• Ir kiti laidiniai yra mxnani
MA U JII MOS M, U. HALTTID CHICAGO, TLU

torto *rto vftokaM peiNr ir prltoitoM
tokj ar porUMt,

Taupykite dabar
pas mus

Pas mus taupomi jūsų 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.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

UNIVERSAL
1800 So. Halited St. Chicago, III. 60608

XDENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Į>t*lrta mat*!*. 421-8070

Įstalro* jdatwoM UacnM aworooMllAm* yaitiLj U.
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Lietuvos laisvės klausimu
Nieko Amerikos lietuviai taip nenorėtų, kaip ma

tyti gimtinį savo kraštą laisvą ir nuo užsienių visai ne
priklausomą. Jie atiduotų labai daug, jeigu galėtų į 
Lietuvą nuvažiuoti, kaip jie nuvažiuoja į Kanadą,Pran
cūziją ar Vokietiją. Savo tėvams ir broliams atiduotų 
didelę dalį savo uždarbio ir sukaupto turto, jeigu būtų 
tikri, kad jų duodama auka pasieks artimuosius.

Lietuva laiminga, kad turi tokius savo brolius ir 
seseris, kurie taip ilgisi savųjų ir nori visomis priemo
nėmis jiems padėti. Jie žino, kad negali nuvažiuoti į | 
Lietuvą pavergusio ruso iš 
kad rusas nėra toks jau galingas, kaip patys maskvie
čiai Vaizduojasi,, bet jis žino, kad be didesnio karo vie
ni lietuviai ruso i& Lietuvęs ir kitų Pabaltijos valstybių 
neišvarys. Tokiam darbui reikalinga kitų didelių tautų 
ir galingų valstybių parama, arba reikalinga labai di
delė suirutė pačioje Sovietų Sąjungoje. Turint galvoje, 
kad rusai komunistai pavergė ne vien lietuvius, bet ir 
kitas kaimynines tautas, tai galima laukti, kad paverg
tieji Pajėgs sukilti ir atsikratyti pavergėjo. Bet tai nė
ra toks jau lengvas dalykas.

Leninas keliais atvejais komunistams ir plates 
niems Rusijos gyventojų sluoksniams pasakojo, kad 
reikia vartoti mokslinius metodus visiems “socialinė-' 
statybos” darbams, bet niekur tų mokslinių metodų 
jis nemokėjo pritaikyti. Jis neturėjo pakankamai mok
slininkų, kad galėtų naudoti mokslinius metodus,

CilllAJj HULL 11U t * į

iš krašto išvyti. Jie supranta, Į ’^ty&as Europos taikai

Amerikos lietuviai kitaip galvojo apie kovą už pa
vergtos Lietuvos laisvę. Jie patys negalėjo tiesioginiai 
lietuviams padėti, užtat jie rūpinosi kitomis priemonė
mis padėti. Jie padėjo lietuviams caro priespaudos lai
kais, jie ryžosi padėti ir bolševikų išnaudojimo ir prie
vartos laikais. Caro laikais Amerikos lietuviai padėjo 

i suimtiesiems ir kėlė pasaulio opiniją prieš bereikalin
gus ir beprasmius caro policijos persekiojimus. Dabar 
jie kelia okupanto išnaudojimą, žmonių skriaudimą ir 
pagrindinių pavergtos tautos ir jos gyventojų teisių 
mindžiojimą. ,

Antrojo Pasaulinio karo pradžioje Amerikos lietu
viai žinojo, kad Amerika yra pati galingiausioji pasau
lio valstybė, kad josios ryžtas bus jaučiamas karo me
tu, ir kad Amerika turės teisę tarti žodį svarbesniais 
tarptautiniais klausimais. Jie stengėsi įtikinti ameri- 

. kiečius, kad laisvė naudinga ne tik amerikiečiams, bet 
J ir kitoms tautoms. Jiems pavyko įtikinti kelis vyriau
sybės pareigūnus ir kongreso atstovus, kad pavergtų 
tautų laisvė taptų užsienio politikos kelrodžiu. Turi- * 
me pripažinti, kad jiems pavyko tai padaryti. Teisės 
reikalus suPrantantieji Amerikos politikai pajėgė įti
kinti kongreso atstovus paimti pagrindan tautų laisvės 
idėją.

Amerikos lietuviai suprato tarptautinės teisės 
reikšmę. Jie žino, kad okupanto karo jėera neišvys i? 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių. Bet jie ta;n Po+ 
suprato, kad priešą galima išvaryti iš užimtų valstybių 
tarptautinės teisės pagalba. Amerikos lietuviai pajėgė 
Lietuvos klausimą iš tarptautinės organizacijos per
kelti į Europos taikos konferenciją. Europoje taikos 
dar nėra. Eina tiktai paruošiamieji taikos konferenci- j.' 
jos .darbai. Sudaryta Europos saugumo ir bendradar
biavimo komitetas, kuris turės nustatyti ir num°t”';

1 įgyvendinti. Komitetas d>ke i 
etai, bet kito kebo nesimato, jeigu neskaitysimą !"”■ 

Karo niekas nenori, nes žino, kad šiomis dienci ' 
'o pasekmės bus daug žiauresnės, negu buvo i. ■. 
’■esniais laikais. į

t

Helsinkio aktai pasirašyti Europos taikai paruoš i 
'i. Jais reikia naudotis, jei norime būti naudingi g?mti- ’ 
niam kraštui ir pavergtiems broliams, Daugelis lietumi 
7ių šio įvykio nesuprato ir šiandien nesuprv 
stengiasi griauti Amerikos Lietuvių Tarybą, re

TRAKŲ MIESTELIO CENTRAS

Felikas Matulis

Kelios pastabos dėl dr. L Kriaučeliūno 
pasisakymo

--s-nys) i dėytmna apie pavergtą
r- „ Lietuvą, apie jos laisvės dienas,

apie jos pentine bei socialinę 
Tat. kyla klausimas, kokios santvarką Ga’ per daug buvo 

uvo p-iežastys, kurios tokią sudėta v’lčių į šokių ansamb- 
del dali jaunimo axplėšė nuo ”us, 
etuv’ško gyvenimo ir nuo rū

pinimosi pavergtos'so Lietuvos
< '-mom’s? Kas jame sužlug-

- imą, kuriems lietuvy- 
’’ ii iapo svetimi, ne’d?-

3 tų buvę naudingiau, 
Leonas Kriaučeliūnas šią 

■ 1 .ią ’irtų panagrinėjęs.
narna, kad priežasčių yra ne

ena. Daug kas jų ieško vien džiugu, jeigu jaunimas rašytų 
ėvu

jaunime n laiky i Uetuvy- 
bę. Šokti tautinius šokius yra 
y.'ižu, bet juos išmokti gali ir 
.-e^imtaučiai, bet tai dar ne- 

škia, kad jie taps ’ietuviais 
amils Lietuvą.
j. proga neriu pakartoti ką 

mas lietuvis australietis “Tė- 
v š’:ės Aid., ’ priede jaunimui 
"Ateities žingsniai” rašė: “Būtu

namuose. Kaltina tėvus, namų'darbus apie tėvų gimtąjį 
savo vaikams ka’ė i gal- kraštą, rašytų, kad jaučiasi lie- 
id rūpintis apie gerą pra- tuviais, pergyvena savo tautos

gyvenine būklę, o nelaimę, rašytų ap'e Lietuvos, 
geografiją, didžiuosius!

4 u - i dangišką gyven mo būklę, o nelaimę, 
jie ne-į permažai kalbėjo apie tautos istoriją,

Iš vaikų rašinėlių galime 
spręsti, kad mokykloje tik lie- 
.uv.škai šiaip taip kalbama, d 
lietuviško sąmoningumo nėra-.. 
Tat, iš tos mokyklos vaikai n:e- 
ko bendro su lie^u-^škirmi bei 

..tiškumu “i3no. ‘ turėti” (žiūr. 
“Tėviškės Žib.’. 1979 v as. 1 d.). 
Tai šventa tiesa. Reikia būti 
sargyboje, kad tėvynės neteki
mo skausmas neišb'ėstų šoimo- 
so ir ų va’kuose. Ir kol g m o- 
sie's žemės palikimo skausmas 
bus atvira žaizda, kol šis skaus
mas bus gyvas, jis saugos lietu
višką sąžinę, tautinę sąmonę. 
Nes kitaip pasiliks tik to imos 
praeities prismiinimai.

Be to, daktaras skelbia klai
dą, kad kovos metodai per 30-40 
me‘m , .paseno, žydams ko vos 
me.odai dėl laisvės Izraelio že
mės nepaseno per 2000 metu.

Aukų rinkimas

Vasario 16 - sies proga
Daktaras turėjo daug aiškiau

supranta lietuvių Įsteigtos organizacijos tikslų ir jos į sunkią vergijoje nedalią. Kaltos 'Lietuvos vyrus, knygnešius, par-1 pasisakyti, ypač,. kacfjis yra
* " -- — - - -i • j* ! • nincii litu orrcb'niic mnlrArlrlric I ti’Z^'nnQ cnvarinrinc T iofiixrrvc: ' A ___ _______ __ x- Xi V -v.1 vedamo darbo. Amerikos Lietuvių Tarybą griaunantis 

detuvis kerta šaką ant kurios sėdi ir išmuša iš rankų 
iriemones, kuriomis galima padėti pavergtai Lie- 
uvai.

Buvo liūdna, kai VLIKo priešakyje atsistoję mūsų džią, atsilikusią. Per mažai jose‘ir taip toliau, 
politikai nesuprato tarptautinės teisės galios ir svar-1 ——. _ ---- —----- ---------------

i? mūsų lituanist-’nės mokyklos.! tizanus, savanorius,
Jos savo uždavinio pilnai neat- miestus, gamtą, dabartinę rusų ’simas yra labai opus. Del aukų 

rinkimo šios šventės proga, mū
sų išeivijos skaldoma vienybė. 
Tačiau daktaras nieko konkre
taus šiuo' klausimu nepasisakė. 
Matyt, nenorėjo atskleisti tie
sos, kuri labai yra nemaloni jo: 
neigėjams.

(Bus daugiau)

Lietuvos Altos Valdybos narys, šis'klau-

liko. Jose vartojami vadovėliai okupaciją, kenčiančius stovyk- 
su savo paveiksliukais, kurie lose Sibire, ištremtuosius, per- 
viazduoja Lietuvą labai skur- sek’oj amus, pogrindžio spaudą

pOllLIKHl nUbUpiėtLU LdiPlcXUiHicd
bos kovai už Lietuvos nepriklausomybę. Bet pamažu darbą, bet jiems reikalinga pagalba. Jiems reikalingas 
susigaudo ir VLIKo atstovai. Qiicagon kvočiami sei- VLIKas, kuris privalės ieškoti kitų Europos valstybhj 
mo dienotvarkėje viršuje obalsį “žmogaus teisės” papil-. pagalbos teisinei Lietuvos padėčiai atstovauti. VLIKas 
dė dar paaiškinimu, jog tai yra vienas iš kebų į Lietuvos ' turi rūpintis įtikinti kitas valstybes ginti tarptautinės 
nepriklausomybę. Tai jau didelis žingsnis tarptautinės teisės principus ir padėti lietuviams atgauti laisvę. Jei- 
teisės sąvokoms suprasti. Jgu VLIKo konferencija šį klausimą supras ir stos tal-

Amerikos Lietuvių Taryba padarė pačius svarbiau- kon, tai visi galėsime žingsniuoti vieningai Lietuvos 
prieškomunistiniame laikotarpyje, jie nežino, ’ sius žingsnius Lietuvos laisvės klausimui perkelti į laisvės keliu. Jeigu šis klausimas suvažiavusiems nebus 

- •• • • —arpną, šiandien jau ir VLIKas padarė pir- aiškus, teks.dar kurį laiką tarp savęs vesti diskusijas ir
negu buvo prieš porą metu. Laisvės varžymas, pagrin- mą žingsnį. Bet ateity VLIKas turės imtis kitų žings- tarpusavius ginčus.
dinių žmogaus teisiu“ midžiojimas yra kasdieninis rei- nių šią kryptimi. VLIKas bus priverstas padėti Ameri- TarPusaviai lietuvių ginčai naudingi tiktai Lietu- 
škinys. Jam galo nesimato, nors Helsinkyje pats Brež- kos Lietuvių Tarybai. Amerikos lietuviai padarė didelį vos laisvės priešui, bet ne lietuvaims.

____  ~ _ pra
monės, žemės ūkiui ir statybai. Vienintelė šaka, kurioje 
komunistai pritaikė mokslinius metodus, tai žmonėms 
persekioti. Jie ne tik išgalvojo metodus žmonėms val
dyti, kad jie gyventų didžiausiame varge, būtų žiauriai 
komunistų išnaudojami ir dar džiaugtųsi. Jie džiaugia
si, kad dabar vis dėlto geriau gyventi, negu pirmais ko
munistinės santvarkos dešimtmečiais. Kaip žmonės, ——--------------- -£ „gyveno prieškomunistiniame laikotarpyje, jie nežino,! sius žingsnius Lietuvos laisvės klausimui perkelti į laisvės keliu. Jeigu šis klausimas suvažiavusiems nebus 
bet jiems aišku, kad šiandien Rusijoje geriau gyventi.; tarptautinę areną. Šiandien jau ir VLIKas padarė pir- aiškus, teks, dar kurį laiką tarp savęs vesti diskusijas ir

T • • —-—-- m n žino-sni. Bet ateitv VLIKas turės imtis kitų žings- tarpusavius ginčus.

Modernūs Amerikos armi 
sunkieji tankai sveria vir 

važiuoti 10
jos
50 tonų, bet gali 
mylių per valandą greičiu.

e Skalbimo mašina išrado 
Mrs. Ccckran iš Shelbyville, 
Ind., 1889 m.

J. ANDRIUS

TRAGIŠKOS LIETUVAI DIENOS
(Tęsinys)

Taip tie du plėšikai derėjosi ir dalinosi 
Lietuvos kūnu ir lietuvių tautos likimu. Reikia ti
kėtis, kad antrasis “Niurenbergo” teismas tinka
mai atlygins ir antrajam šių niekšybių partneriui, 
kaip jis atlygino pirmajam, ir atitaisys padarytas ' 
Lietuvai skriaudas. Beje, Niurenbergo teisrrie ru
sai nenorėjo leisti, kad tie jų slapti susitarimai 
būtų skelbiami, bet teismas, nežiūrint jų protestų, 
Įtraukė juos į bylą, gi amerikiečių prokuroras 
Thomas J. Dodd perdavė tų susitarimų nuorašus 
spaudai.

Važinėjimai mūsų vyriausybės vyrų Į Krem
lių ir visos tos derybos su rusais buvo labai pana
šios, kaip toje pasakėčioje, deryboms ėriuko su 
vilku. Buvo aišku, kad arogantiški kaltinimai bu
vo fabrikuojami, naudojantis karu, rasti pretekstą 
užgrobti Lietuvą ir jokie, kad ir logiškiausi, įrodi
nėjimai bei pasiteisinimai čia nepadės.

Taip, desperatiškai besiaiškinant Kemliuje, 
išvykus mūsų delegacijos pirmininkui A. Merkiui 
Kat i... pasitarti su vyriausybe, 1940 m. birželio 
11 d., kelio.' ninutės prieš vidurnaktį, Molotovas 
Teikė J. Urbšiu1 ultimatumą, terminuotą 1940 m. 
i'iržriio'15 d, 9 vai. ryto. Maskvos laiku, Taigi

buvo duota vos 9 valandos atsakymui. Tas ulti
matumas reikalavo iš Lietuvos vyriausybės tri
jų dalykų, būtent: 1. pašalinti iš pareigų ir ati
duoti teismui vidaus reikalų ministerį gen. Sku- 
čą, ir saugumo departamento direktorių Povilai, 
tį; 2. sudaryti palankią Sovietų Sąjungai vy
riausybę ir 3. Tuojaus įsileisti Lietuvon neribo
tą skaičių Sovietų kariuomenės, kuri užims svar
besnius strateginius punktus krašte.

Gavus tą ultimatumą, (telegramą iš Mask- 
vos), tuoj buvo sušauktas žinomas paskutinis 
ministrų kabineto posėdis, dalyvaujant kariuo
menės atstovams ir pačiam prezidentui pirminiu 
kaujant. Posėdžiauta visą naktį, svarstyta visos 
galimybės išgelbėti kraštą nuo okupacijos.

Dar besitariant, paryčiui, birželio 15 d. 
1940 m. atėjo Įsakymas iš Maskvos mūsų kariuo
menės vadui gen. Vitkauskui vykti į GudagojĮ. 
susitikti su rusų kariuomenės viršininku ir tuo 
pačiu metu buvo pranešta, kad iš Maskvos at
skrenda į Kauną nišų kariniu lėktuvu, specialu^ 
emisaras, kuris “padės” sudaryti naują Lietu
vos vyriausybę. Akivaizdoje tų faktų Lietuvos 
prezidentas A. Smetona nutarė, protesto ženk 
lan, pasitraukti iš Lietuvos užsienin. Kartu su 
juo pasitraukė ir krašto apsaugos ministeris gen 
Musteikis.

Taigi, formaliai pasitarimas nebaigtas, u? i. 
matumas nepriimtas ir į ji atsakymo neduota,

nes nespėta atsakyti. Pagaliau, okupantas ir ne
laukė atsakymo. Raudonosios armijos tankų ko
lonos peržengė Lietuvos respublikos sieną 1940 m. 
birželio 15 d., 2 vai. po pietų ir trimis kolonomis, 
prisijungdamos dalinius iš savo bazių, žygiavo per 
Lietuvą. Žygis nebuvo pavyzdinis, nes Kauną pa
siekė vos per keturias valandas. Lietuvos kariuo- 

1 menei buvo įsakyta nesipriešinti ir draugiškai su
tikti Raudonosios armijos karius.

1940 m. birželio 17 d. karinė operacija buvo 
baigta ir rusai tą pačią dieną įteikė panašius ulti
matumus Latvijai ir Estijai.

Okupuodami Lietuvą rusai vaidino “išlaisvin
tojų” farsą, bet tuo pačiu laiku pradėjo terorą — 

[likvidavimą mūsų intelektualų. Jau 1940 m. bir
želio 20 d. naktį buvo suimta ir deportuota preki
niuose vagonuose virš 2.000 asmenų. Beje, tie va- 

i gonai buvo atvežti iš Rusijos su apkabinėtais pla
katai' — “Du'.na badaujančiai Lietuvai”, o vežant 
atgal u : ’iriais buvo uždėti plakatai — ‘Ti?u- 
idies r K. ‘ Atsiųsto rusų emisaro Dėka orovo 
sudaryta n uja vyriausybė su mažai kam žinomu 

t žurnalistu Paleckiu priešaky, ilgai nedelsdama, 
jau 1940 m. liepos 14 d. padarė neva “seimo” rin
kimus. Nors ir buvo grasinama teroru nebalsa
vusiems, bet ir pagal paties Paleckio pripažinimą, 
balsavo vos 15-16G visų gyventojų. Tai buvo tikra 
komedija! Rinkikai nebuvo suregistruoti ir jų są
rašų nebuvo sudalyta. Žmonės nėjo balsuoti, gi

naujienos

komunistai balsavo po kelis kartus, nes balsuoti 
galėjo kas tik norėjo ir kiek tik norėjo. Ameri
kiečiai turistai ėjo balsuoti, kad gauti ant savo 
amerikoniškų pasų štampą “balsavo”. Balsavimai 
buvo pratęsti vienai parai, nepranešus apie tai 
Maskvai ir TASS’o agentūra Londone, dar nepa
sibaigus balsavimams, pranešė, kad balsavo 99.19 
nuoš. Lietuvoje buvo skelbiama 99%, o vienur net 
122% balsavusių. Pagaliau, apsistota ant 93 nuoš. 
skaitlinės. .

1940 m. liepos 21 d. tas “seimas”, susidedąs 
iš 79 deputatų, iš kurių 58 komunistai ir 21 ne
partiniai, populiaresni rašytojai, aktoriai, gydy
tojai ir pan., nutarė prašyti Sovietų Sąjungos 
Aukščiausiojo Sovieto įjungti Lietuvos respubliką 
Sovietų Sąjungon. Už tą nutarimą balsavo ne vien 
išrinktieji atstovai, bet ir gausus būrys enkave
distų, susodintų tarp atstovų. Balsavo ir visai pa
daliniai “svečiai”, buvę salėje. Tą nutarimą spe- 

komunistų partijos parinkta delegacija nu
vežė Krembun ras Staliną. 1940 m. rugpjūčio 3 d

‘ ukščiausias SSSR Sovietas patenkino to “seimo” 
prašylą ir Li°xuva tapo “Sovietų Socialistinių 
Tarybų Respublika”, tokiomis pat teisėmis kaip «r 
Gudija ir Ukraine

(Bus daugiau)
w^X^****^ f t**** ”* '
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Mažeika & Evans
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Šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia EUDEIKISB4Š0 J. VENCLOVA

uAlM

Telefonas 523-0440

MARQUETTE funeral home

takes about fivi
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArda 7-34 ul

r aS All'lb

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS DIENA, 

IR NAKTį

Nuliūdę lieką.:
Giminės ir draugai.

TURIM*
KOPLYČIA* 

VISOSE Ml ĖST 
DALYSE.

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

cup shortening
cup sugar
cup maple syrup
W
cup applesauce

Apdraustas perkraustymas 
is įvairiu artstump. 
ANTANAS- VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

Telef. 476-2345
Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. - Tel. 476-2345

Jay Bushins-
► Sun- 
persyė- 
ekreto- 
.š Jor- 

, išgirs 
alvo- 
kuo-

(Rft fflODŽKNbKCb KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Kabule buvo' palaidotas 
JAV ambasadorius A. Dubs. Jį, 
kaip žinia, nušovė keli Afganis
tano saugumiečiai. Afganistano 
saugumiečiams- vadovauja sam
dytas sovietų specialistas.

žv. rasto tyrinėtojai
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

J et tinote asmenis, kurie 
galėtų-užaisakyti Naujienas, pra- 
iome.aįaųąti jy adresus, Mes 
jiems, siusime Naujienas dvi «a- 
vaiues.. nemokamai. _

£ “Lietuvos Aidai’ 
JEI „KAZĖ. BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja
Pirmadieniais ir antradie- 
niaįs 9:00—9:30 vai. vak. 

Penktadieniais 9:30—1Q vat vak.
Šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

backpack contains the suit’s 
life- support system; the 
control unit on the chest 
regulates and monitors the 
system.

The demonstrator space 
suit, below, is mounted on a 
simulated Space Shuttle bulk
head to illustrate how actual 
suits will be stowed when

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS.
Viso*. programos li.WOPA,

1490JdL.A-. M*.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

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

VadėĮa Aldona
Teist: HEmteck 4-24U

Z159 So. MAPLEWOOD AVI
CHICAGO, ILL. 6062$

Convenient! Breakfast-on-the-run is a delicious hot muffin 
that tastes like maple syrup and applesauce. Make a double 
batch on the weekend for Sunday’s breakfast and freeze the 
rest. Reheating muffins is fast and simple —it takes about the 
same time as whipping up a side order of bacon*

Economical! Bring one to work and save the $.35 you may 
have to spend for a sweet roll during coffee break.

Nutritious! Maple Applesauce Muffins have a natural 
sweetener of maple syrup for a quick nutritious start in the 
morning. Enriched flour has the essential B-vitamins plus the 
mineral, iron. Another bonus is the fruit. Add bacon or pork 
sausage.

1Ų. Izraeliui dar lab au rūpes
nio sukelianti nauja JAV ginklų 
julitika su Jordanu, Saudi Ara- 
>ija ir Egiptu, kurie techniškai 
;ru karo stovyje su Iz/aeliu.

(Bus daugiau)

Žagarės klubo me 
susi ri nk i m a s j vyk 
vasa

Tek 927-1741 — 1742

PHILLIPS - LABANAUSKAS

kariškų 
revoliu- 
tai jau 
Izraelį, 

atsi- 
vals-

Gyv. Chicago, Ill., Marquette Parko apylinkėj.
‘ Mirė 1979 m. vasario 18 d., 2:09 vai. p. p. sulaukęs 69 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoj, Šiaulių aps., Tryškių vis.

Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdę: Povilas, ir Amelija Kantai, kurie rūpinasi laido-į 

tuvėmis. Lietuvon liko 2 broliai ir sesuo bei kiti giminės, draugai ir, 
pažįstami.

Antradienį, 4:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Marquette-Petkaus 
koplyčioje, 2533 W. 71st St.

Ketvirtadienį, vasario 22;dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Šv. P. Marijos. Gimimo parapijos bažnyčią, o po. gedulingų pa-! 
maldų, bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Kazio. Bukelio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą’ 
.r atsisveikinimą.

wr I UinE i 1 A3
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-contact lenses’”
VaL.. a&ai susnaruną. Uždaryta tree.

Lietuvių 
tinis narių 
sekmadienį, vasario 25 d. 1 v. 
p. p. Anelės Kojak salėje, 4500 
S. Talman avė. Nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra svarbių 
reiklų aptarti ir laikas užsimo
kėti nario duokles. Bus ir vai
šės. 7?ožė Difitgo-ivis, rast

SE1BLTIS
INkSIŲ, HUM.es. IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST t>3rd STREET 
Vai. anirad. 1—4 popiet, 
Ketvirtu. S-—? 1701
Ofiso telef.: 776-23O0. 

Rezidencijos teier.; 440-5545

PERKRAUSTYMAI

M u v 1N G 
Leidimai — Pilna apdrauaa 

ŽEMA KAINA 
R; Š ERĖ N AS 
Tel. WA 5-8063

not in use. Both its back
pack and control unit are 
mockups, but the suit itself 
can actually be pressurized.

The engineer in the photo 
is modeling an undergarment 
that will cool and ventilate 
astronauts inside their space 
suits. Excess body heat is 
removed by water circulated 
through thin plastic tubing 
woven into the garment’s 
fabric, and by oxygen carried 
through the hose-like tubes 
along the legs, arms, and back.

Because of its two-piece 
design, the new suit is easy to 
don. The entire process - 
from pants to helmet and 
gloves — takes about five 
minutes.

nymas*
Čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti i dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai. ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį išganymą, apie kuri kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

Nes širdimi tikima, o burna Išpažįstama, ir taip įgyjamas 
Rom. 10:10.
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s Iki Pirmojo Pasaulinio ka 
ro rankiniai laikrodžiai buvo 
gaminami tik moterims, kol 
pastebėjo, kad jie yra daug 
praktiškesni.

(Tęsinys)
Nors šiame seime pasireiškė 

! labai dideli pasaulėžiūriniai skir- 
•tumai tarp dešiniųjų ir kairių
jų politinių srovių, tačiau jam 
savo taktu, pavyko numalšinti 
didelius ginčus- ir privesti prie 

! bendro tautinio darbo. Ir paga
liau šis lietuvių seimas pravedė 
Įsavd rezoliucijoj: '‘Reikalauti 
Lietuvai autonomijos su seimu 
Vilniuj, išrinktu visuotinu, ly
giu, tiesioginiu ir slaptu balsa
vimu”. Tai buvo jau didelis dr. 
J. Basanavičiaus laimėjimas jo 
siekimuose-

Aparatai - Protezai.. Mdd. ixoi-! 
. dažau.Speciali pagalba kjįonuJ 

(Aren SuDDoru, ir t. t.
» h q -8. ’ adieniais w—i
eVBki ou, Chicago |fL

lelef.; r’Koipect S-50S4

UXUX1. U, VMJ-lU T -ElkAtkxXO 
< w i * IK.

azv/ įvaro Sireei

SENIAUSIA IR DIDŽ1AUSLA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

TEL AV1V
Ky, specialus Chicago 
i įmes korespouden.as. ] 
jo, kad Apsaugos s< 
rius iiazoid u>rown, Kai 
danuos alSKi'.s į Izraelį, 
ao negirdėjęs, ką Izraelis 
ja apie V.d. A.ytus dabai 
„e. vakarai neteko Irano 

sąjungininko.
Izraeliui menką įspūdį 

daręs praneš.mas, kad Jungti
nės Valstybės lipdančios naują 
karinį bloką, kuriame jos pa
čios susiriš su trimis nepana
šiais ginklo partneriais — egip
tiečiais, jcrdaniečiais ir saudi 
arabais.

D&. VYT. TAURAS
IK „.TSiKVrLWMd

<«Gir* praxnk*, spėt. ligv-.
2652 WEST 5yth SlRLžEl

Tel. P& 8-1223
/rii>u VAL. pirm., anuaa., ireciao.
x peiiKL. ii o-b vai- vaa. btsumic- 

vau pupiei ir iC-lu laiau 
pa^ąi susitarimą.

o Vokietijos kaizeris Fridri
chas Didysis geromis progo
mis įsakydavo išvirti kavų iš 
šampano, visai nenaudojant 
vandens.

The Well-Dressed Astronaut Of The '80s
When America’s new Space 

Shuttle orbiter enters service, 
the astronauts aboard -will use 
an advanced space suit devel
oped for the National Aero
nautics and Space Admin
istration.

The two-piece suit consists 
of a flexible pants portion 
and a hard upper section.

jam rūpėjo savosios ^:csuonie-f karo reikmenų 
nės bei inteligentijos ugdymas, 
nes tik gerai tautiškai (lietuviš^ 
kai) susipratusi ir Savo tautus 
reikams gerai žinanti šviesuo
menė gali lietuvių tauta ^vesli 
t la.nnng^ gyvenimą.

IRAKLI SUGRIUVUS 
IZRaJKUS SUNERIMO
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vičius pasiekė viršūnę, kada 
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Taryba Vilniuj paskelbė Lietu
vos Nepriklausomybės Atstaty
mo Aktą, kurį jis pats perskai
tė. Tai buvo jo gyvenimo sieki
mų ir jo poltinių darbų apvai
nikavimas, nes tik tauta sukū
rusi savo tautinę valstybę gali 
pilnai vykdyti savo uždavinius 
ir klestėti.

Paskiau jis be atvangos pasi
šventė lietuvių kultūros, istori
jos ir mokslo pc'puliarinimui, 
pastoviai darbuodamasis prie 
Lietuvių mokslo draugijos, ku
rios buvo nuolatiniu pirmininku 

Vienok savo g\’venimo troški-1 ir jos periodinio organe' “Lietu- 
mų išsipildyme dr. J. Basana- vių tauta” redaktoriumi. Ypač

Spektras, kad milžir. 
kiai brangių Ameri.ius 
prekių pateks į Islamo 
clonie.-ų rankas, kaip 
a.s.iiKj irane, nervina 
kad. j-anasus da.ykas g 
tikti ir su kitomis araoų 
lybėmis.

Brown sutikęs, laukiant 
greso pritarimo, Saudi Arabijai 
prašant, kad Jungtinės Valsty
bės parduotų Šiaurės Jemenui

Maple Applesauce Muffins 
(18 muffins)

2 cups enriched flour
1 tablespoon baking 

powder
1 teaspoon salt

14 teaspoon ground
cinnamon

Stir together flour, baking powder, salt and cinnamon. 
Cream shortening and sugar until fluffy. Add maple syrup. Stir 
in eggs and applesauce. Mixture tends to curdle. Stir in- flour 
mixture. Fill greased muffin cups 2/3 full. Bake in preheated 
375° F, oven 20 minutes.

•Spoon flour into dry measuring cup; level. Or follow 
directions cm bag.
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žiema Europoje teina, kaip Cliicagoje, 
tik šaltesnė

KOPENHAGA, Danija, 
czJ.i žiema neatleidžia šiau 
*s Anų l ikos, bet ta pat daro 
>ie sianrims ir Vakaru Įva

moms užpPdyii ir pasiusti įs
taigoms. bei dėt neįmanom i 
susisiekimo, paskelbta ‘‘tiinne- 
stija”, kad mokėtojai už pavė
lavimu* nebus baudžiami.

panešta.

■ ir Danijoje daug 
i vieškeliuose palik

O /jf'tunojf

,pi<* urą Baltijos i 
našlyje šią žiemą

nu>kvn Jo

ima nieku ne

!;• sniegu, kokio nebuvo per lo 
metų. Keliai nebepi įvažiuoja
mi, visos komunikacijos lini
jos stiparaližuotos.

Vakarų Vokietijos, šiaurinėje 
dalyje tas pats vaizdas, kur 
sniege nuskandintais keliais 
niekas gyvas nebejuda. Dvide 
šimtyje apgyventų vietų (kai
mų ir iniesteliųę)pritrūko e'-ekt 
ros srovės, daugelyje vietų pra 
deda pritrūkti maisto pro
duktų.

Sniego audras lydi nepapra
stai smarkūs vėjai ir šalčiai, 
siekią 10 laipsnių žemiau nu
lio.

Olandijos provincijoje Gro
ningen ambulansams su ligo
niais negalint keliais prava
žiuoti lakinai įsteigti medici
nos pagalbos punktai, aprū
pinti būtiniausiais ligoninių 
reikmenimis.

Švedijoje vasario 16 d. yra 
paskutinė diena mokesčių for-

rusu ok ipm tos mūsų

ryti maine 
i neteko, 
i iri apie

IJehi- 
susidarvti

ik smL.rtmi vaizdo. 1 »i*> tar_. 
pu trys laišku ištraukos iš Že
maičiu žemės arčiau Baltijos 

j pajūrio:

Laiškas rašytas vieno pen J-į 
ninko 1978 m. spal. 16 d.: “Aš 
dabar esu sveikas. Spalio vidų 
ryje dar gražių dienų sulaukė
me: giedros, saulėstos, šiltos. 
Spalio 14 diena buvo taip šil-Į 
ta. kad reikėjo ir švarkų nusi-j 
mesti. Voratinkliai ore draiko-j 
si, laukinės žąsys jau antra sa
vaitė Į pietus traukia tokiomis 
ilgiausiomis partijomis; ma
tyli ten šiaurėje perdaug pri
siveisė ar piktą žiemą spėja.Jų 
visuomet daug daugiau išskren 
da, negu sugrįžta...”

Laiške iš 1978 m. gruodžio

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

°ASKOLCS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
22 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOK ĖJIMAI S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS l

niekam nė laiško nebepaia. atkreipia savo dėmesį į šį lai- 
šiau, o be to buvau pritrūkęs Lkraštį ir jį užsisako.
užsienius rašomiems laiškams 
vokų su 32 kapeikų markutė
mis. Dabar jau nebėra tokie 
(JideH šalčiai, todėl nuėjęs į paš 

■j tą nusipirkau kiek gavau —1 
j vokus, nes man tiek teparda- 
| vė, pasakė, kad skambins į ra- 
1 joną, kad atsiųstų daugiau.

Nors šaltis ir mažesnis, bet 
sniego deda vis daugiau...
Dabar jaučiuos sveikas, nors 

nuo Kalėdų iki aujų Metų šir
mio Kalėdų iki Naujų Metų sir- 
guliojau kožkokiom slogom ir

— V. Drešeris išrinktas To
ronto LSK “Tauras” pirminin
ku ir jaunių- vadovu. V. Jankai
tis - vicepirm. ir ižd., J. Račys 
- šaudymo vadovu ir sekr., J. 
Zenkevičius, A. Kazilis ir V. Sta
naitis - ūkio reikalams, V. Dau
ginis ir J. Juodikis - rengi
niams, K. Kudirka - medžiotojų 
reikalams, J. Juodikis - žvejy- 
bos reikalams, dr. A- saikus

Juodikis ■ ryšiams.J.
ir

jau
— Kelionių į Vilnių 1979 m. 

paruoštas. Marius Kiela: 
(312) 737-1717. (Pr.)

AR GALI ŽMOGUS 
BŪTI GERU?

Pasiklausykite atsakymo 
šv. Rašto tiesos šį antradieni
radijo banga 1 190-A M per “Lie
tuvos Aidus”.

iš

Parašykite mums pareikalau
dami knygelės 4 
iš naujo”.

Lithuanian Ministries 
P.O. Box 321 
Oak Lawn, IL 60454

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

212 W. Cermak Road Chicago, UI. Virginia 7-774?

Registruokite savo namus, O GERIAUSIAI ČIA 
biznius, sklypus pardavimui jau L - 
26-tus metus veikiančioj įslai-, garažas, 
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Pu Lik

LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 
s elektrinės durys, atskiri ga

ižu šildymai, Brighton Parke. $37,000- 
| ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū

ras, cen tralinis šildymas - vėsinimas 
liuksus naujų namu apylinkė.

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

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

“Kaip atgimIi BUDRAITIS REALTY ™erte Parke-

namu apylinkė.
§53,900.

mūro namas ir 2 auto 
$6,000 pajamų. Nau- 

apsauga

2 AUKŠTŲ 
garažas. Apie 
jas stogas, gazu šildymas, 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metu muro namas 
2 butai ir profesionalui Lukšus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 

' Parke, aukšta kokybė, $50,000.

Į GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar-

i T _ MODERNUS 2 aukštu mūro namas,
j Įvairi apdrauda —INSURANCE apie $18,600 pajamų. Geros sąlygos. 
! BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- Marquette Parke.

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago REAL ESTATE

11 d.: “Pas mus nors ir 
luotą, bet jau prasidėjo 
žiema.Nors sniego dar nedaug, 
bet šaltis jau padarė tiltus ir 
ant vandens galima drąsiai vai 
kšioti, o kas nori — ir slidi’

pavė-j naktimis, bet — laimė — atsi
kračiau, nebevargina.
Nuobodus dabar laikas, užsi

darė ir man kelias net pas ma
no gerus kaimynus nubristi...” 

, ip>--

Laiškas 1979 m. sausio 31 
d.: ‘‘Pertuos šalčius is speigus.

lUTLję kjllrii x 1 1 Vtl y TxxeJUkj — Prisikėlimo parapija To-
Naujlenų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I ristis skal fdnte pakvietė Dainavos ansani- 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span jįjį gastrolėms - vaidinti 3 veik-
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį 
ra juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taiO- pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

įkaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pl> 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaites, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio i 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė j 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 1 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu . 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais f rengimais.

Musu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus*- 
lutorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiar 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude 
uiniame Naujienų piknike. .. F

smų muzikinę dramą “Emilija 
Platerytė” balandžio 28 d. Dra
mos premjera bus Čikagoje ko
vo 31 d. Vaidinimas bus pakar
tojamas balandžio 1 d. Marijos 
aukšt. mokykloje.

Visas Ir visus kviečiame 1 taikau

Juozo Šmotelio
Tel. 767-0600. 262-5 West 71st Street

Prenumeratos pratęsimo, 
priioma pasinaudoti žemiau

užsakymu, bei galimu įkaitytoje relkaliau 
esančiomis atkarpomix.

— L°s Angeles lietuviai mi
nes šv. Kazimierą kovo 4 i iš
kilmingomis pamaldcTnis, ku
rios prasidės 10:30 vai. Po pa
maldų Los Angeles skautija tu
rės iškilmingą sueigą parapijos 
salėje. Dėl nepalankaus oro tra
dicinės Kaziuko mugės dauge
lyje vietovių yra nukeltos vėles
niam laikui.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTEO ST. 
CHICAGO. IL 60608

• H inksto be raginimo pntęCa s*to prentunentą, taupydimif l*!k, ir 
Mtžlndamis msinšinėjimo išlaidai. Priede dol.

Tavardė Ir vardu

Adresu

• Užsakau^ Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardai____________________ -

kuris

— G. Urbono leidžiamas To
ronte mieste mėnesinis laikraš
tis. “Speak Up” praeitą, savaitę 
pasiekė Amerikos skaitytojus, 
šis numeris yra dvigubas, 28 
psl. Juose yra keletas aktualių 
prieškomunistinių straipsnių 
bei informacijos. Eina penktus 
metus, metams kainuoja $7.50. 
Adresas: Speak Up. P.O. Box 
272, Station “B”, Toronto, Ont. 
M5T 2W2, Canada. Vis daugiau 
lietuvių ir pavergtų tautų kil
mės amerikiečiu ir kanadiečiu 

4.

TREMENDOUS TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED 

A PRESIDENT!
Many Presidents have been 

elected with the help of a slogan 
that caught the popular fancy. 
There was “Tippecanoe, and Tyler, 
too”; Harding’s “Back to Nor
malcy”; Roosevelt’s “New Deal” 
But it was a slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
HarriAn into the White House.

This is the story: Martin Van 
Buren was running for re-election 
in 1840, backed by a Democratic; 
Party so powerful and well-organ
ized that it was generally conceded 
that his Whig opponent, William 
Henry Harrison, stood no chance. 
A small Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeenngly, “If Gen
eral Harrison was given a pension 
of $2,000 he would be content to 
«pend the rest of his days in a-103 
cabin drinking hard cider ”

The Whigs seized upon this ob
scure little paragraph and turned 
it. into a mighty tribute. Harrison* 
became the “log-cabin, hard-cider 
candidate,” his military exploits 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the pictųrt 
of the rugged frontier hero.

Actually, Harrison had an in
come of $12,000 a year and never 
lived in a log cabin, but these facts 
did not change the country’s con
ception of hint The Whig election 
was 1 hearty one, and the log-cabin 
and hard-cider became symbols of 
their candidate. On one occasion, 
when Daniel Webster was speak- 
ing al ■ rally in Harrison’i behalf, 
he became so excited -that he acta* 
ally apologized because he, himself

I The ^log-cabia, hard-čidef car>' 
paign became >o popular fĮmt 
Haan fwq>t into office. Thrf

achieved the opposite of in feto

, In more recent y 
i Vice Presidenti vaa

evil old man”—< phrase which went 
him many friendi but not enough 
to hwure hb re-election. "Bul * is

Adresu
1

Naujienoms reikalingas

Spon griaus pavardė, rardas ir vietovė

• Platinimo vajaus 
pastangas, prašau jas

proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Niujienu 
siuntinėti už pridedamus  dol.

Pavardė Ir vardu

Adresu

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suripa. 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardu

Adresu

Pavardė Ir vardai — - - --------_ _

Adresai ------------------- - ------------------------------------------------------

Favardė Ir vardai . ---- -- - - ----------- - . _ . . .

i Ireso . — .................— -■ -- .. — ----- ------------
■: W? rhit fan tMBk

—mn JI ugi IBI J m

ATSDI1N1MU
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma 
Įdomi 250 puslapių knyga su.; 
krauta autoriau? troboje.

1 Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti, 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

—
LEMONT, ILLINOIS į Tel. 737'7200 arba 737-8534

Elegant spacious ranch with 3 bed
rooms, 2 fire places, 2 car attached 
garage, corner wooded lot. solid

; masonry construction, pl astered 
walls, 2 1/2 baths, central air condi-

| tion.

ry

WOHEAD REALTY
(312) 257-7333

LEMONT, ILL.

looking for space for large 
or for the inlaws, see this 
Solid masonry construction.

; iiKCTRŪS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

f Turiu Chieągos miesto leidimą, 
į Dirbu ir užmiesčiuos® ®fi- 
t ,-antuotsf ir sąžiningą!
I KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
7®l. 927-3559

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

HA 1-6100.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENė

2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS K EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

rr. ' If you
Kitur famiiy 

home, 
plastered walls, 2 fireplaces, radiant 

! heat. 2 kitchens, large family room.
WOHEAD REALTY 

(312) 257-7333

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Kiši-P WAN i ED — MALž: 
Osrt»Į?ilr'*cv Reikia

MAINTENANCE 
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS INC.

ofTuo reikalu Jums gali dau i 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons; 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis j 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica • 
Cgo, IL 60608 Kaina 83.00 Needed to setup Potion, Milling 

su formomis — $3.90.

3426 S. KEDZIE AVĖ.
An equal opportunity employer

MACHINE SETUP MAN

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

PART TIME

SCHOOL BUS DRIVERS
Will Train 

AM and PM Runs 
CLARK BUS SERVICE

9901 Sayrs - Chicago Ridge
425-2900

An equal opportunity employer

HELP WANTED — FLMALB 
Darbininkiy Reikia

SEWING

MACHINE OPERATORS
SOME EXPERIENCE PREFERED. 

NEEDLECRAFT
CORP. OF AMERICA 

3900 N. Claremont Ave. 
583-8800

Crush 
all smokes

D g fe 3 I O
Ž3—M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tįstai pvsrtw&ul tutomobllie 
Liability spdraudiraas pwsrintKk&vt 

Krelptie
A. LAURAITIS 

44=15 6*. A3HLAKD AVB. 
55G«775

' A. T V E R A S 
ufttKSODŽJAi Ir SRANGHHYlfci

y-ariiTlcits ir Tfcb<y3us
£6^4 WEST STRKST

Tite?.t X.2»w»S!c T-1M1

& Drill Presses, for aluminum cast
ing. Paid insurance, vacations and 
holidays.

Call 647-9494
or applv in person: 

Du Page Die Casting Co. 
6100 Gross Point Rd.

Niles, Hl.

Siuxitmi&i i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

p. NEOZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicsgo, 111. 6C63Z T«l. YA 7-5980 

s i

MACHINISTS
EXPERIENCED HET,P

JIG GRINDER 
CYLINDRICAL GRINDERS

ID & OD WORK

M. ŠIMKUJ 
Natary Public 

INCOME TAX SERVICI 
4259 S. Maplawood. Tai. 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. J

THINGSINUFE
Experience Necessary. 

Excellent Benefits- 
Profit Sharing.

Health, Life, Dental 
& Disability Insurance. 

8 PAID Holidays. 
Air Conditioned Bldg.

45 hours/week 
Salary commensurate 

with ability
Call 394-5810

Or Apply in person
APEX TOOL WORKS

3200 Tollview Drive

ROLLING MEADOWS, ILL.

Doctors find a special laxative 
•nqr-?dient to be highly effective in 
re saving even severe constipation 
overmqht Don’t let irregularity or 
constt;>atton become a problem. 
This medical ingredient is now 
avaoab e *n the exclusive EX-LAX 
f v: t'ia Use only as directed. 
Chocmat^ Tablets

i**r

;s?l Frank ZbpoU?
kwii w.y$n» st

GA 4-U54

STATt

IMlURANCf

St^Ęii^XXe4nšVfąnc<Con^ari!

ADVOKATAS 
j CHARLES P. KAL & Associate* 
j 2649 West 63rd Street,

j Tel. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita-

Į rus. šeštalieniais iki 12 v. j 
Vakarais tel. 373-5047.

I Raštinė veikia jau daugiau kaip 

i 40 metu, patarnaudama klientams.! 
ilk. ------------- -

PERSONAL
Asmenų Ieško

COMPANION for arthritic elderly 
woman. Prepare meals, run errands 
and outings. Choose one to 5 days per 
week. Weekend provided transport
ation. Salary negotiable. Prefer U- 

.thuanian speaking.
‘ Phone 751-1960 or 935-0443.

iškaityk pats ir paragink 
I DAR KITE’S SKAITYTI 
’ DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

. — NAUJUMO*, CHICAGO t, ILL, Tueaday, Fabruary 20 1970




