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APIE LAISVĘ
Kadaise viename kompartijosį

1 ULTRA PATRIOTUS Siikl.-t įjai l‘‘4 tėvai! Tai kas tj? ‘ 
Ogi, kalta yra pati komunistų i

□ važiavime Kruščiovas išreiškė'mintį: L “Lietuvos jaunimas yra
Štai ji cituoja pirmąją kalbos partija’ Tik pagalvokim: jei tasjBfcb.

pasijrėrėjimą, kad supuvusio (jų 
žodžiu tariant) kapitalistinio pa
saulio įvairaus plauko liberalai 
savo veikla bei pareiškimais ste
bėtinai daug pasitarnauja ko
munizmui...

’Nesunku tad suprasti, kodėl 
kokio nors liberalo politiko pata
rimas sumažinti šio krašto gink
lavimosi išlaidas tuojau, nieko 
nelaukiant, Rusijos politinio biu
ro yra viešais kanalais išrekla
muojamas bei išliaupsinamas, 
kaip blaivaus galvojimo balsas 
pasaulio taikai “išsaugoti”. 
Nesunku suprasti, kodėl 
“Gimtasis Kraštas” nepamiršta 
užgirti kai kurių mūsiškių puo
selėjamą mintį užmegzti “kultū
rinį” bendradarbiavimą, nes, gir- 

• di, — tai protingiausias būdas 
suprasti realaus gyvenimo pulsą.

Toks “suprantančio” gyveni
mo pulsą balsas pasigirdo ir ma
žojoje Hot Springs;, Ark., lietu
vių kolonijoj — Tomo Dambraus
ko radijo bangomis nuaidėjusi 
kalba. Jei “Šiaip sau žmogus”, 
cituodamas tą jo kalbą, galėjo 
kokį žodį perduoti netiksliai, tai 
Bronė Martin savo straipsniu 
“Šiaip sau žmogus pasklaidė dū
mus”, kurs atspausdintas š. m. metų”, 
vasario 16 d. “Drauge”, pasišo
vė Dambrausko kalbos mintis 
perduoti tiksliai, arba, jos žo
džiais tariant, paimtomis iš ori
ginalaus teksto. Už jos šaunias 
pastangas būtų galima jai n et 
padėkoti.

net

giliai patriotiškas, ir nėra pavo
jaus, kad jis būtų surusintas ar 
sukomunistintas. Jų tėvai išlai
kys juos grynais lietuviais”.

Taip — tai tiesa: ir jaunimas 
ir senimas, tautos kankinių dva
sios stiprinami bei gaivinami, 
yra ir išliks giliai patriotiški. Jei 
TertuŲjonas nesuklydo tvirtin
damas, kad kankinių už Kristų 
kraujas yra krikščionybės sėkla, 
tai mes taip pat nesuklysime 
teigdami, kad mūsų tautos kan
kinių kraujas bus mūsų laisvės 
aušros laidas! Komunistai tai 
puikiai supranta, štai dėlko Ka
lantą, savanoriškai paaukojusį 
savo gyvybę ant tėvynės aukuro, • 
stengėsi suniekinti, ir paskelbė, 
kad tai protiniai neišbalansuoto 
jaunuolio veiksmas... '

Bronė Martin cituoja ir antrą
ją Dambrausko kalbos mintį: 2. 
“Su širdgėla reikia priminti, 
kad kai kurie ultra patriotai iš
eivijoje ragina nesiųsti lietuviš
ko jaunimo pasižiūrėti savo tėvų

t

jaunimas galėtų pamatyti, kaip 
mokyklos klasėje tikintis berniu
kas ar mergaitė mokytojo yra 
pajuokiami ir terorizuojami; 
kaip grubiai iš jų atimami pa
stebėti medalikėliai bei kryžke- 
liai; kaip už bažnyčios lankymą
mažinami net elgesio pažymiai, 
kaip už tvirtus religinius įsiti
kinimus užkertamas kelias į auk
štesnes mokyklas, tai visi, — net
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— DaiYtUuos Ansamblo ual- 
dyba, apgailestaudama nesusi-

tą klaidą, dėl kurios nebuvo __ i ii •
mi “Pamario Pasakos” spek-
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HELP WANTED — MALE-FEMALE-| HELP WANTED — MĄIĮE-FEMAU 

Heikh Darbininky ir Darbininkių

pratimą ir nenoromis padary-

specialiais ^skelbimais garsina-

’ -t ’ .......... ..

MEN and WOMEN
AGES l7‘/į TO 38

Want ą.part time job thal pays 
$3.00 Gin. hour? and no expe-; 
rience require^ !.z and all train-

REAL ESTATE.
REAL ESTAT€ «R SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

takliaTį atsiuntė Naujiehų pa
ti 

rašytu Ilgamečio vaidybos na-
rainai 25 dol. kartumu laišku;

rio J. Pąštako, kurio nuoširdu-

ing furnished at NO COST TO 
YOU! If ynu . c!q, <hen contact 
305th PSYOP BN,U.S. ARMY

’ ... RESERVE.
tie pajuokiami "ultra patriotai, mas ansamb|ju; |ietuviskai spau 

t /xl o n 'i -ir i t ti I zxw y n n » i vvt * -— mielai sutiktų leisti jaunimą 
tenai lankytis, nes būtų tikri, 
kad ir-išeivijos jaunimas įsigys 
imunitetą prieš raudonąsias ba
cilas, kaip kad tokį imunitetą įsi
gijo pavergtos tėvynės jaunimas, 
išgyvenęs siaubinguosiuš trisde
šimt baisaus dvasinio bei fizinio 
teroro metus 1

* r

Tačiau deja — išeivijos jau
nimas tokių priespaudos “per
liukų” nematys. Jam bus paro
dytos švarios gatvės (švares
nės, kaip Amerikoje! Aišku).

We have position-openings in
dai ir lietuviškiems reikalams Graphic Arts.
nėra abejejanii. Dėkui viddV- .’*s ^sirable -ifyou can speak,
bai ir nariams, taip pąt visiems 
griausi linkėjimai dirbti toliau
Lietuvos, jfe lietuvių iiąudaij

— LB Los Angeles Apylin-
kės Valdybė paskyrė Naujienų
paramai $15 ir juos atsiuntė
su gražiu lydraščiu Danutė Žy- 
gaitė. ^Naujienų- ^doyybė nu<Į-

r read, write Lithuanian.
. Call

69U3031, Ex. 235.3 or 2553 
.7.. After 5 P. 3L 694-3045

: - HELP WANTED — FEMALE
-. G h"d Darbininkiy reikia

ACCOUNTS RECEIVABLE CLERĘ

PASKOLOS PERICANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS f

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
• ~ PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PJSSE^KPM . ... ----- -—

VISU LIETUVIU LA-IKRASTIS uz TAUTOS LAISVE

THE LITHUANIAN ILY NEWSA

rnce 15c

Library ui Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

a ftj GjtūU^

į The ! HhuajHan Dafly News 
Published b/ The LuStfumA/i Nc*> FuouJude Co., h»c,

1739 So. Hąlsted Street. Chicago, LIL 6U60S 
HAymarkct 1-61OO

—««••»♦••<••»•••••••••••••••••
Otrr Chie Milium yyi

Į tt The United Slutci f f

£ VOE LXI Chicago, Ill. — Trečiadienis, Kcvas-March 31 d., 1976 m. NO. 77
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JAV ISBUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J; BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. - —
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Paveiksle matomas nedidelis traktork>s teikia didelę pagalbą policijai. Jis nueina prie pa- 
_ " _ * * ‘ Į

kibirą, jeigu jam duodamas toks' sakymas. Los Angeles policija yra jsigijusi ši traktoriuką, nes •• .» _  . . . .. i i • •• a

dėtos bombos, patikrina palikta sprogstama medžiagą, ją nufotografuoja, pajudina ir sudeda Į
■ •» . • . . . 1v « 1 1 At •* -• w . .1. _  

jis jiems kartais esti labai reikalingas.

SIŪLO KRIZĘ BAIGTI TOLERANCIJA 
IR DIDELĖM GARANTIJOM 

Izraelis ir Sirija renqiasi įsikišti 
ir baigti tarousaves libaniečių kovas 

BEIRUTAS, Libanas

ARGENTINOS TERORISTAI NUŽUDĖ
POLICIJOS INSPEKTORIŲ PAVON

Ginkluotos- gaujos nuo perversmo dienos 
jau nuaudė šešiolika argentiniečių

BUENOS AIRE& Argentina^— Praeitą pirmadienį, vieną

Excellept opportunity for experienc- 

skills; in handling a ten key adding 
machine, and: ^typing. Prepare cre-

■ I dit memos, match invoices reconci-'

šiisdžiai d-Mcoja- uz auka to 5 years) with goods. • . < /. *2 *• , skills' HI handling- a ten kpv adrhner
ir visieirjs nariams;

;‘ : * J -. FSG 17 \ .. -r
machine. and:Ntyping. Prepare

M A?-GuĄžs H Mąiitrėalio le ledgerTas jaunimas pamatys didžiulius ;a^kird laišku atsiunti' ū 
rūmus (gal pagal modernišką -- ‘

krašto, bijodami, kad tas jauni- “sukirpimą” pastatytus), ant ku-
•'gerus

GOOD SALARY, 
CALL 254-6600.

it) BUTŲ mūras į vakarus nuo Ci-

' ’’• i

778-2223

mas, pabuvęs, ten keletą savai
čių ar metų, bus sukomunistin- 
tas, kai tuo tarpu Lietuvos jau
nimas nesukomunistėjo per 30

Tikrai su širdgėla reikia pasa
kyti, kad diplomuotas mokslo vy
ras nesuvokia, kas ištikrujų yra 
kaltas, kad išeivijos jaunimas 
negali “’pasiži urėti savo tėvų 
krašto”. Tik ne jo skambiu ul
tra patriotų epitetu tituluojami

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

%

. rių laisvai (tai vienintelė lais
vė) plėvesuos vergijos simboliai 
— raudonosios vėliavos... Na, 
žinoma, tas jaunimas bus man
dagiai sutiktas, pavaišintas, ir 
maloniai su lietuviškuoju “iki 
pasimatymo” išlydėtas... žodžiu, 
tas jaunimas bus gudriai įtrauk
tas į raudonąsias pinkles!

Keista, kad kai kurie mūsų 
visuomenės veikėjai bei mokslo 
daktarai apie tas pinkles neturi 
jokio supratimo. Dar keisčiau 
nuskambėjo ne taip jau’ seniai 
apsilankiusio Lietuvoje vieno 
dvasiškio tėvelio retorika apie 
pavergto' krašto meną bei tech-

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. *

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO^ ILL. 60636. TeL WA 5-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tfef; WA 5-2737 

3333 So. Halsted et„ Chicago, III. 60606. — Tel. 254-3320 
V. V A L A NTIN AS

■z

JUBILIEJINIU METU 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel-
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū- r ’ -*’• «-- * • — ............... ....... - - -
biamas Naujienų platinimo vajus.

N \Uj IENOS tvirtai stori ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuviu laisvę.

tiniais. , '7
NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras tnstitn-

neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalite

cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto

rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-
rikos. ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 

nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti. ~ ’•
JTodėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 

spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie-

skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne^ tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 

tuvišku reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago!e Ir Kanadoje metams — 530.00, pusei mėty — 516.00, 

trims men. — 58.50, vienam mėn. 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— 526.00, pusei mėty — 514.00, vienam mėn. — 5230. Užsieniuo
se — 531.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą
® m sag m w .aw an «■ .mv mm mm mmm nm mm mm mm mm tm rnmm m mmt mm tmm mm mm*

NAUJIENOS,
5‘ 39 So. Halsted St,

Chicago, Ill. 60608

ŲJ Siunčiu
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

[J Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS _________________________________

doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

ADRESAS
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ninę pažangą, tarsi tokia pažan
ga būtų viso gyvenimo alfa ir 
omega. Teologijos mokslus bai
gęs tėvelis turėtų'geriau supras
ti savo dieviškąjį Mokytoją, ku
ris, net alkanas būdamas, griež
tai atmetė šėtono pasiūlymą ak- 

| menis paversti dovana, iškelda-' 
mas dvasinių vertybių (pavadi
nęs jas Dievo žodžio vardu) pra
našumą prieš materialines ver
tybes. Laisvė juk ir yra viena 
iš tų vertybių, tačiau minėtasis ; 
tėvelis “nematė”, kad laisvė te-’ 
nai kraujuoja prikalta prie kry
žiaus! LKB Kronikų abi kny
gos šią išvadą patvirtina šiur
piais teroro faktais!’

Garbė tiems jaunimo aųklėto-
jams, garbė tiems tėvams, kurie 
raudonąsias pinkles ' gerai su
pranta, kurie skambaus ultra pa
triotų epiteto nepabūgstą-, ir kū-. 
rie, nesvyruodami, ryžtasi glež
nąsias gėlytes, 
kūčių sielas,

IR GYVENKIME ČIA;!>* LUJ. v IHUldb Į YdA.dJLUb JIUO Vi“ 

cero Ąye. Virs $19,000 pajamų, žemi

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu- 

finansuoja.

I i mokesčiai. Puikus investavimas.

tu mūras. Geros pajamos. Savininkas
Itp

<--------------- ---------- ’ ■

COMPLETfe LINE OF OSTOMY , 
PRODUCTS. E. T. Consultation; • .

l by Appointment 'h
GOLF MILL PROFESSIONAL ’

SUITE 427
IGor 2964)370

•JI Vr •» - w- • . < v X - - * V *

linkėjimus}/padėką už kdlendo- "j

SCHAEFER'S. OSTOMY SUPPLIES4~NAUJASIS; MŪRO BUNG. 4 kamb.rių ir penkinę Naujienų para-
mai. Kteinąs Sęfęiva iš Sudbu- 
rio atsiuntė du dol.-John Tu- 
roski įš TenyvHĮę, Conn., irroski iš Terryville, Conn; GOLF MILL PROFESSIONAL. . : • «. 4. . j* v via —iTTih.hi r<xv

Stanley-J, ^rkiel- jš.'Antioch, BLOG- !£&§i..,LU 
:I{L»,.prat^&;is;^»&st^.-be ragi- «■«■*«■■■■i
nimd savo- .. . PWuunieratas, o
^ąujienų pąramą; ■ atsiuntė po 

;;už gerus4 dol.. Dėkui visiems
linkėjimųs ir už paramą. ’ >

— Ina 'Tamošiūnaite^išrink- 
ta LB San Francisco fapyl/ vai-

•«

’dybos pi.įnĮninke, Rbmąs Aii- 
yičepirm.,'. Sena Grikaitis —

galiūnien'ė
i^d., Juozas' SidasPetrys

sekr.;JRičardas

i butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas? Į vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir ' 
jums, Marquette Parke. SS6.000.

2 butu puikus mūras, atskiri šildy-
mai, 2 auto garažas Marquette Par-
ke. Arti mūsų. $27,900.

ARTI 73 — California 20 metu

f

■-I

Upjohn mokėjo 
kyšius užsieniečiams

Klamzzoo,Mich. — Upjohn 
bendrovės vadovybė prisipaži
no, kad jis išmokėję užsienie-

Z

JAVhValstybės Departamentas of i-BUENOS AIRES, Argentina, 
valandą prieš gen. -George Videfa

- gonis, keli maskuotfeiyrai nušovėjBuenos Aires policijos inspekto
rių Guillermo Pavori-. \

Pasikėsintojai privažiavo prie 
insektoriaus namo durų ir kai jis 
rengėsi vykti į darbą,, paleido į

• jį kelias kulkas ir vietoje n ušo- 
vė. Inspektoriaus į darbą nuvež
ti atvažiavęs šoferis buvo sužeis
tas 8 kulkojnis į koją ir į krū
tinę. Pasikėsintojai sugebėjo 
pabėgti iš pasikėsinimo vietos.

■ - t-- -t ' ■ k' ...f .<:/ ■
Teroristai nebijo griežtų 

įsakymų

’•Argentinos karo vadovybė, įsiti
kinusi, kad prezidentė Peronienė

isaikdinimą prezidento parei- daliai įspėjo visus ijVbano kaimyrHWt’kad nesikištų į politines Li
bano kovas. JAV pataria baigti^dabar įsisiūbavusiai kruviną 
ginčą tolerancija ir didelėmis garantijomis kiekvienai mažai ko- 
vjančiai grupelei. Jeigu kovojančios- pusės neparodys reikalingos 
pakantos, tai gyvenimas Libane bus neįmanomas, visi turtai bus 
sunaikinti.

naikus 6 kamb., 2 aukštu mūras ir O - 1 _
lūs gyventi. S23.300.

_ ’ ;--?v . < . - - - ‘ -

i.SAVISTOVIAM pmfesionalui 

kti 2 aukštį mūro i.___v
kamb. butas ir modernu^ biznis. Na- 

18 met” statytas beveik 
prieš Marquette Parką." $38.000.

9 kambariu kain nauias ranch. 2 
virtuvės 2 vonios, naini karoetai. 
Arti Bricrhfon Parko. Galite greit už-

2 auto mūro garažas. Labai patrauk IS VISO PASAULIO
i Valstybės Departamentas pa- 
• ruošė minėtą įspėjimą, kai pa-

. ; 01 k JP™tesionaiui ar
^’ek^ėn3Tn;žm°fnii galima gerai pir- 

~ ----- -J narna luksus 6
y

1 Prieš Kisingerio 
velnio koncepciją” į 

CHICAGA. — Susivienijimo

'Egipto prezidento kelionė 
po Europą

BONA, V. Vokietija. — Egip
to prezidentas Anvar Sadat pra
dėdamas savo 2 savaičių kelio
nę po Vakarų Europos valstybes, 
pirmuoju žygiu padėjo vainiką 
prie paminklo, pastatyto Bono-

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

; l;00 v. popiet į- šeštadienį ir

;; ryto.7 - 

.Telef.: HEmlock 4-2413
, 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

| CHICAGO, ILL. 60629

13 metn statytes beveik
(tyrė, kad Izraelis ir Sirija ren
giasi įsimaišyti į Libane nepa
baigiamas kovas, žmonių žudy
mą ir turto naikinima. JAV ne- 

Lenkų’Amerikoje^^rezidentaši110,14; kad Įsi^išytų svetimos 
Aloysius - Mazewski išsiuntė 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Prezidentui Fordui skubotą laiš
ką, prašydamas atmesti ir pa
smerkti valst. sekretoriaus Hen
ry Kisingerio patarėjo Sonnen- 
eldo “velnionišką doktriną” apie 
“Centrinės ir Rytinės Europos 
tav-tų organinę integraciją su 
Sovietų Rusija”, pabrėžiant,- kad 
tokia “doktrina” reikštų^šimto 
milijonų europiečių sukaustymą 

tinės'Valstybės, pritaria Sovie
tų kolonializmui Rytų Europoje.

“Rytų Europos” tautų “orga
ninė integracija Į sovietų impe
rializmą reikštų visišką pavergi
mą tautų, buvusių integraline 
istorijos pažangos dalimi per ma
žiausiai tūkstantį metu.

“Doktrina apie Rytų Europos 
ir Sovietų imperijos pavertimą 
organinius vienetus '’-tikrai yra 
šios gadynės atavizmas, kuomet 
net mažiausiai pažengusios tau
tos sėkmingai siekia nepriklau
somybės.

“Pone Prezidente, mes prašy
tume, kad aukščiau minėto vals
tybės departamento oficialo siū
lomoji politika būtų pasmerk
ta ir kad asmenys, atsakingi už 
tokią velnionišką idėją būtų 
griežtai subarti”, baigia Mr. Ma
zewski laišką.

Pasikėsinto j ai sugebėjo

I C Iv
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I
rirtuvės 2 .volios, jvnni kametai.' 
Irti Rriuhfon Parko. Galite greit už- 
imti. S36.500. < ‘

2 BUTU modprnns; mūro namas su 
^arazu. Atskiri š’ldvmai. Rami graži 
gatvė Marquete Parke. S36.600."

MODERNUS 4 BUTŲ mūras ir 2 
luto mūro garažas. Atskiri šUdvmai 
Cent air eond. Arti Maria High. —

(valstybės į Libano k'""’s. nes 
•ta intervencija dabartinio kon
flikto neišspręs. Valstybės De
partamentas norėtų, kad abiejų 
kariaujančių pusių atstovai ras
tų bendrą kalbą ir baigtų gin
čus. Jeigu jų nebaigs šiandien, 
tai juos turės baigti netolimoje 
ateityje, kai išžudys dar kelis 
tūkstančius žmonių.

-JAV yra pasiuntusi kelis šeš- 
td Amerikos laivyno laivus į Li-

čiams’ $2,7 milijonus dolerių, 
valstybės ' ir įtakingos Į 

... . “V’W’ TT '.užsieniuose, 
pirktų* jų gaminamus produk
tus.. ... J, G_- ...

Tos sumos išmokėtos 1971- 
1875 metų :Laikotarppje. Bend
rovės. prėzi.dęntas, R. T. Parket

kad. . _■ - - ■ Kdtl
paregimų..idėjas.. Praeitais vaistlJ benįrį,yįį
metais pirmininku buvo A
Mickevičiaus. ’

— V. Ąndrašiūnienė, A. Bal
sienė, S. Puikūniėrie, T. SeręL

Apeikienė-išrinktos kūnig. Bi-
kienė, E. Skirman’tiėnė ir

« ■ - - - . _ * kV - ' • .i • • . ? ■>* * . -

rutėš Df-aūgijos valdjįjbn, ' f 
iJ- sta-

I

užsieniuose

klausimą ištyrė ir.tvirtina, kad

Revizijos . komįšijoii - II 
dalninkieriė'Hr1ĘJ Venckiene; 
Praeitų metlj valdybai vado
vavo -Ė/ Pažerienė. r u :. . . 7 G ; 

: 'Juozas'Kdtida ir Marins
Siela pakviesti - Ijg^xyyTolirs - 
'įgaliotiniai - GGh(^|įį’ę'- jos 
jos apylinkėseI^Stdigaę^pn'trė

o panašią dalykų bendrovė dau-
giaucjaų. nebedaro.r ’

Daabf-tinis. prezidentas apie

S;

vavo Ė.' Pažeriehė.

>Gh(^ ’̂e 
W ; • •

4r - j os

dirba Al^šGMifkū'ši^^Y^<ew
ton, -Massi.. -.»

ruošią -,4iė4uvS£
tiems- įaunuo^isŲp

c*' ’ 2 J 2 ‘ t'
unikersiietas 
aišė aėkįjfcaib:

LJ-

ilėkdiban-:

įUtų.vių:kalbę^^ką^š.'Ži^dito, 
dąmį, ak*adeinį^Į^azsimila.i;

JeT 4 - - 'sašaicry

mihėtūs;kysiūb/išmokėtus vais 
tusperkaniiems 22 valstybių at-

JP   * ' •’ • * A di A Y v _ , *■ C

štoyams;-;bii5’d -visai. nežinojęs.
-y • ' • ' . . .>

5T * ’ t

a-naciams nedavė
amnestijos

Po ilgų -"ir
*■

męh1 
vo ri

^ebatį^Relgi^6s•' parla-
kuriuo bu-

.-i

i*amnestiją;vi-
> 3ieuįl*^įjžiŠ4rę<m-iė b’endradar- 

šajiiiBi
ji^VOv.: e^ni'-^acWs-IlFa-

irę: ^Atmetimas dar

dienio iki penktadienio 12:30— 

sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Brinfenybis, Lalkrodžlil, Dovanos 
visoms progoms.

h

visom* progoms.

WJ7 WEST ttrd ST, CHICAGO 
Telef. 434-4660

PidžkzusiGs kailių
poiirinkimas

1X18 vieDint4sH

•*arazn. Atskiri sildvrnai. Rami graži

m’?ro eai;ažas. Atskiri šildvmai.
*45.500. ““ “

VALDĮS REAL ESTATE

2625 West 71st St TeL RE 7-7200

9
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je po li Pasaulinio karo pagerb-
nepajėgė įvęsti tvarkos ir pa-
taisyti krašto ‘finansų, pareitą 
trečiadienį atstatė Peronienę iš 
prezidentės pareigų, išvežė ją į
Andu kalnus ir pastatė* stiprią
S’ V X - -

sargybą, kad ji nepabėgtų ir nie
kas jos nepagrobtų. Tą pačią per-

nekaltų vaif»'
- saugoti, kad ne- ' 

būtų jos raudonųjų bacilų suža
los ! P-us

FIGHT HEART DISEASE 
Ml

GIVE HEART FUND

c

- Otžk ve^fi^^Įknindii vėl
: '3®’* Pū^us 4^pdViejų'Belgijos etai-pakilo.’ Taeiaū-^S&j&lįin a ’ Jai1 

mę^: šiUo nręltf^Sinško ord. 
vėsintuvų, —
patefonų ir magnetofonų-par-
dųotuvėje dar-galiiria gauti
ofq vėsintuviįrtiž senas žemas

toli a u p^lįfea nebaigiamus 3is- 

iių benc^StIeniu—flamų (Fle- 

nūo Piritjojo Pasaulinio karo sim-
ming$’-ĮrV£Įbnų (Wlilons). Dar

>atijos vokiečiams yra didesnės 
Belgijos f lamų šiaurėje negu va-

kaįnas. Adresas: 2512 W. Ą~th lėnų pietuose. Amnestijos rėmė
si., Chicago, ; Ill., telefonas jai reikajauja pilnos amnestijos 
FĘ/6-1998, AJd.”9-6; pirnL ir visiems buvusiems' kolaboran- 
kėtv. 12-8. Sekm. ir tree. užd.
. “T Z ' (Pr.).

Chicago. . telefonas jai reikajauja pilnos amnestijos

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS : G: - *

Juozo LiūdžiaUs Rastai
Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00, 

PETRONĖLĖS LICDžIUVIENtS
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU

88 nuslaniai. Kama S 1.00.88 puslapiai. Kaina S1.00,
Abi knygas galima gauti “Naujienose“ pasiuntus 

pinigus tokiu adresu: ’ įC* ‘ 

“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILL.
V • - 1 ; j I..

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANĄ^'

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas Ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės šėmo gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gnflU Utėrtju 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žiemos ar vasaros jMuriikaltytaamį pa
pirkti Antano Ruko parašytu VIENIŠO žMOdĄ^S (JYVWlMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kletriėna. kis jj at- 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunlistfį rllytojfr AJfĮ'A- 
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forai paaakojitoAs 
duos progos susipažinti su mūšy pirmųjų išeiviu JvferioHu gyvetripu 
ir jų kieta, ideologine veikla. >

Jiemi bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti' gražių Istorijų, 
r......................................................- , ~ ■“ ■ _ ■;
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS dYV£NTMĄ —

simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rhlytojfr ARKA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine foriDt piMkojibDA* 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių iriesuollų grvanipnn 
ir jų kieta, ideologine veikla. į.j

Antanas Rūkas, VIENIŽO ŽMOGAUS GYVENIMAI, Jnėto Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikne Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psj., kaina 2 doL" . ’ ’ Z-U

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE „y-

maičio - šerao gyvenimo bruožai. Išleido Amerikae Ūetoviu Ittari-

O < -
. Rl

f

a

tams.

i

lietuvį kailininką 7^ 
nhiAR-cnV* — ■ n hurl,  J1Chicago je

.NORMANĄ
BURŠTEINA
į^TeL 263-5826

(įstaigos) ir
677-8489

įf/ (buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicągo, HL 60601

RUDS' REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT
ĮVAIRŪS .DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
RALYS BUDRAITIS

*369 ARCHKK AVE. CHICAGO.TE 
TeL 254-5551

I.EMONTO APYT.TNKE-TE
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861

yersmo dieną karo vadovybė lie-

ti, “karų ir despotizmo aukoms 
— visų frontų ir visų tautų /ka
riams, civiliams, žuvusiems bom
barduojant miestus ir 6 milijo
nams žydų, kuriuos nužudė na
ciai Vokietijoje ir kituose Eu
ropos kraštuose.

Sadato planas yra aplankyti

i

-i

M. A. Š7MKUS
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE 
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450

! iškvietimai, pildomi pilietybės 
t šymai ir kitoki blankai.

i
i

t

Taip pat daromi vertimai, giminiu a *-* JL« - — — ? - * -5 4 • #**«**.
P šymai ir kitoki’ blankai.'

pra-
I
•S
1j-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

pė visiems sunešti ginklus -gu
bernatoriams ir prižadėjo bausti 
ginklų neatidavusius žmones.

Atročlo, kad teroristai, karių 
nepabūgo. Nuo praeito trečia
dienio Argentinos teroristai jau 
nužudė 16 pareigūnų, o pačioje.

Prezidento G. Fordo 
rinkiminė strategija 

WASHINGTONAS.
Holt Executive Advisory” rašo, 
kad prez. Fordo patarėjai rinki-

“The

. -t

Kisingeris nesileidžia
Kastro agentų
WASHINGTONAS, D. C. —

Italiją, Jugoslaviją ir Austriją, 
tikslas — ieškoti' daugiau eko
nominės pagalbos, paramos jo 
Vidurinių Rytų politikai ir gau
ti naujųjų ginklų.
-^'Vatikano pranešimu, Egipto

ieškoti' daugiau eko-

muT-eifcdair yra tikri, kad For-
do išrinkimas yra jau užtikrin
tas. Dabar jų rinkiminė strate
gija" bus nukreipta į lapkričio 
mėnesio pagrindinius rinkimus.

Prez. Fordas, nugalėjęs deši-

Praeitais metais du Kastro val
džios pareigi': nai norėjo-gauti lei
dimą ĮvažiuotiĮJAV. William D. 
Rogers, kuris tvarko vizų reika
lus, buvo pažadėjęs duoti tiems 
dviem kubiečiams leidimus įva
žiuoti j JAV. Bet sekretorius 
Henry Kisingeris gavęs plates-

sostinėje pirmadienį nužudė po
licijos inspektorių.

Atsakingos prezidento 
Videla pareigos z

Paskelbti dekretai rodo, kad 
gen. Videla yra prisaikdintas 
krašto prezidento pareigoms. Be
to, jis pirmininkauja trijų ka
riškių chuntos pasitarimams.

prezidentas bus priimtas popie
žiaus Pauliaus VI privačioje au
diencijoje balandžio 8 dieną.

' - ’• ’ <■ j ■ ■ v

Juan Carlos opozicija sujudo

Poicija pir
madienį sustabdė spaudos konfe
renciją, kurią buvo sušaukę ly-

MADRIDAS.

deriai \ socialistų, komunistų ir 
kitokių opozicijos grupių, nau
jai susijungusių į pooziciją prieš

t

«E1

1 >
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- ■— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinu
arba rašyti prašant siųsti susi- 

Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites

» pažinimui.

nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer An 
Chlcego, III. 60631 Tel. YA 7-5930

k- ii.

HOMEOWNERS POUCY

C»ll Frank Zapolis 
32061/j W.95th St.

GA 4-8654

/ — 
STATI FARM

INSUtANCf
V-—- -

SlMt Fmwi Fire <wd>Cawalty Cem^Riwy

HEATING CONTRACTOR 
'rengtu mieste ir užmiesty naujus ir
perstatai! menus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-condltioning. van- 
ieus boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit sąžiningai ir garantuotai
tens boilerius ir stogu rinas (gutters!

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 Se. WESTERN AVE. 

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447 %

fl

Gen. Videla pirmininkauja nau
jai sudarytam ministerių kabi- f režimą. Policija suėmė keletą tos 

opozicijos vadų, jų tarpe komu
nistų Marcelino Camacho ir so
cialistu Raul Morodo.

Opozicijon prieš valdžią pra
eitą penktadienį susijungė tryli
ka grupių, kurios atmeta kara
liaus Juan Čarloš programą, ka
dangi ji esanti perdaug lėta. 
Opozicionieriai reikalauja ‘trūks 
plyš” pravesti “bešališką” visos 
tautos atsiklausimą, kokios poli
tinės ateities ji nori.

netui.
Be to, gen. Videla yra paliktas 

Argentinos karo jėgų vyriausias 
vadas. Gen. Videla yra pasiry
žęs atstatyti tvarką visame kraš
te, todėl jam buvo>-reikalinga 
karo jėgų vadovybė.- -<

niojo sparno respublikonų parti
jos kandidatą R.’ Reaganą, visas 
savo rinkimines patrankas krei
pia į kairę. Jis iškelia sociali
nes problemas ir iš anksto ski
ria liberalus į valdžios vietas — 
Richardsoną, Goodellį, Scranto- 
ną. Jo pastangos sumenkinti vi- 
durinįuosius — Percy, Rockfele- 
rį — bus suintensyvintos.

Fordas tačiau turės vieną silp
ną pusę, tai spaudą, kuri pradės 
remti demokratus, puldama prez. 
Fordą ir Reaganą. Vienok, net 
pačius nustebindama spauda dar 
suteikė respublikonams antrą 
medaus mėnesį. Matyti, kažko 
laukiama.

nių žinių-apie atvažiuojančius ku
biečius, .panaikino jiems duotas 
vizas- ir neleido įvažiuoti į Ame
riką.

Tuo pačiu metu sekretorius pa
naikino keliems kitiems kubie
čiams įvažiavimo vizas. Vizas į 
JAV turėjo atvažiuoti keli pro
fesoriai ir politikai, bet paskuti
niu metu jiems buvo uždarytos 
durys.

Mem! Otdy rvg e»r

T/

v

.įyT1

DĖMESIOx 
«—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

Pasveikink savo draugus 
per nN^nUinnaanNauj ionas

range\3
FIRE iŠ 15
WILDFIRE!

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IK BRAHGSNYB.S 

Pardavimas ir Taisymas 
2644 WEST 69th STREET 

Telvfj Republic 7-1M1
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Pentagonas pirks 
belgų ginklus

WASHINGTONAS. — JAV 
ginklavimo vadovybėdcOvo 29 d.

' pranešė, kad JAV. kariuomenė 
automatais M AG — 58, kurie, 
anot pentangono, yra pranašes
ni už amerikiečių gamybos M- 
60. Esą, amerikiečių gamybos 
automatas M-60 yra 31% pa
tvaresnis už belgišką, bet belgiš
kas daro mažiau kliūčių ir todėl 
karo atveju yra saugesnis, kas 
ir nulėmė jo pasirinkimą.

Belgiškų kulkosvaidžių nu
matoma įsigyti 14,000 už 30 mik 
dol.

Kai kurie senatoriai ir senato 
gynybos komitetas, prikiša, jog 
apginklavus belgiškais ginklais 
Amerikos kariuomenę, susidarys 
sąmyšis Nato ginklų standarti
zacijoje. Kiti gi mano, kad tuo no 

, rimą atsilyginti belgams už tai, 
/kad jie pirko Amerikos gamy
bos naikintuvus F. 16 vietoje 
prancūziškų Mirage F-l.

4 BILIJONŲ BĖDOS

šį sekmadienį, kovo 28 d., vi
same pasaulyje žmonių skaičius 
pasaulyje didėja vis sparčiau ir 
viršijo 4 bilijonus žmonių skaičių 
sparčiau, štai, 1850 m. gyven-
tcįjų žemėje buvo 1 bilijonas,
1930 m. — 2 bil., 1960 — 3 bil. 
ir 1975 m. — 4 bil.

Kiekvieną dieną gimsta 195,- 
000 vaikų, kurių burnos dalijasi 
kartu su senaisiais pasaulyje 
trūkstamą maistą. Tačiau 
vien maisto trūkumas vargina 
žmogų. Pasaulyje trūksta pa
stogių, kuro, energijos ir net 
išsilavinusių žmonių, kurie su
gebėtų vadovauti pasaulio pai-

ne

niems reikalams, žmonijos rei
kalai yra didžiuliai, neapimami 
ir tiesiog neišmatuojami, bet jie 
valdomi. Reikia tik, kad pasau
lyje būtų padorūs vadai ir žmo
niška valdymo sistema.

į
SS :■

Paskutinės Niksono 
dienos prezidentūroj

WASHINGTONAS. — Wash
ington Post laikraščio žurnalis
tai padažė knygą vardu “The 
Final Days'\ kurioje aprašo pa
skutines prez. Niksono dienas 
prezidentūroje, prieš jam atsi- 
statidinant. Joje rašoma, kad 
Niksonas buvo labai morališkai 
pritrenktas, daug vartojęs al- 
hoholio ir net norėjęs nusižudy
ti.

Valstybės departamento pa
reigūnas R. Funseth Kisingerio 
vardu paneigia knygoje išdėsty
tas mintis ir sako, kad knygoje 
yra labai daug netikslumų, plet- 
kų ir iškraipymų.

Izraelio arabai 
skelbia streiką

TEL AVIV. — Izraelio valdžia 
pirmadienį areštavo penkis .įta
riamus agitatorius, kurstančius 
Izraelio arabus — 400,000 žydų 
valstybės piliečių arabų pradė
ti viesuotinj streiką, protestuo
jant prieš planą rekvizuoti ara
bų nuosavybės žemes.

Policija skelbia, kad visi penki 
suimtieji kurstytojai yra komu
nistų partijos nariai, o trys iš 
jų net esą aktyvūs Arabų že
mėms Ginti Komiteto nariai. 
Tas komitetas buvo sudarytas po 
to, kai Izraelio valdžia paskel
bė savo kontroversinį planą, lie
čiantį tūkstančius akrų kalvų 
žemės, kurių savininkai esą žy
dai ir arabai.

Bėga nuo teroro
PRETORIA. —- Kur tik rau

donieji įsigali, ten prasideda te
roras —kankinimai ir žudymas, 
atsiranda masiniai žmonių bė
gimai. į ’.

" S ? /-Ufe jįžfrįMK . -.a-

Pietų Angolos teritorijoje; ku
rią prižiūrėjo Pietų Afrikos ka
riuomenės daliniai, susikaupė di
delis pabėgėlių skaičius. Jie gy
veno įsteigtuose lageriuose. Ko
vo 27 d. P. Afrikos kariuome
nės daliniai visiškai pasitraukė 
iš pietinės Angolos, palikda'mi 
Dievo valiai visus pabėgėlius.

Pabėgėlių vadovai sako, kad 
dabar prasidės teroras, kai po
puliaraus judėjimo jėgos, kurios 
dabar valdo Angolą, padedant 
Kubos ir rusų kareiviams, -atsi
ras Pietų Afrikos atiduotoje te
ritorijoje.

Koks 1,500 pabėgėlių, neatsi
žvelgdami į krokodilų puolimus, 
ėmė toliau bėgti į Pietų Afriką, 
perplaukdami 150 jardų pločio 
Kavango upę. Bėgančių dalis 
buvo upėje krokodilų suėsti.

Mb ;nėUlsvęje7kąs-rakštų,-įoĖg^Kng-.-

ČIAWASHINGTONAS.
diręktorius George Bush prane
šė, kad jis paskyrė viceadmirolą 
Daniel Ja Murphy savo padėjėju 
— vicedirektorių personalui 
tvarkyti. Murphy, 54 metų am
žiaus, JAV laivyne ištarnavo 33 
metus. ,

- X___
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MINTSTERIS PIRMININKAS

LONDONAS. — Britų minis- 
teris pirmininkas ir darbo parti
jos lyderis Haroldas Wflsonas pa
sitraukia į pensiją. Britų darbo 
partija dabar turi galvosūkio 
pasireiikant naują minister} pir
mininką. Varžosi net trys kan
didatai: darbo sekr. Michaelis 
Footas, užsienio reikalų sekr. J. 
Callaghanaa-ir namų sekr. R. 
Jenkins.

Sustabdoma gamyba
PARYŽIUS. — Daug triukš

mo sukėlęs prancūzų-anglų ben
drai pastatytas lėktuvas Con
corde, kaštavęs 60 mil. dol. ne
randa pasaulyje pirkėjų. Toli
mesnė jų statyba sustabdoma, 
nors britų-prancūzų vyriausybės 
yra įdėjusios Concordes kon
strukcijai 3 bil. dol. ir kurių pa
dengimui reikėtų parduoti bent 
50 Concordes lėktuvų.

Concordės lėktuvo gamyboje 
dirba iš viso 30,000 darbininkų. 
Sustabdžius lėktuvo gamybą, jie 
lieka be darbo. Concordės lėktu
vo gamybos bendrovė, kartu su 
anglų-prancūzų vyriausybėmis, 
numato darbininkartas užtikrinti 
darbą nemažiau 2l/Į m.

ŽMONOS IŠPRIEVARTAVIMAS

LONDONAS. — UPI Britų 
parlamente įteiktas įstatymo su
manymas, kuriame numatomos 
bausmės vyrams, kurie nenorin
čias žmonas verčia “eiti mote
rystės pareigas”. Tokiais atve
jais žmonai suteikiama ‘ teisė 
skųsti savo vyrą “už išprievar
tavimą”.

band vandenis, kad galėtų-eva
kuoti kovojančius ir mūšį pra
laiminčius krikščionis. Laivyno 
vadovybei įsakyta siųsti lėktuv
nešį “Guadalkanal” į Libano van
denis, kad iš jo pakilę helikopte
riai galėtų evakuoti žmonių, ap
suptų Įvairiose Libano vietose. 
Visų Libano krikščioniu Ameri
kos helikopteriai ‘negalės eva
kuoti. bet gali išvežti dalį tų, ku
rie aktyviai dalyvavo kovose ir 

[kuriems gali grėsti mirties pa
vojus. ’

JAV nenori, kad į Libaną sa
vo karo jėgas siųstų Izraelis ar
ba Sirija. Dabartiniu metu Li
bane yra Sirijos palestiniečių 
dalinys. Jį maitina ir aptarnau
ja Sirijos krašto apsaugos mi
nisterija. Jeigu Libane būtų'pa- 
čios Sirijos kariuomenės daliniai, 
tai tada Izraelis nieko nelauktų 
ir pasiųstų savo kariuomenę ka
reivius Į Libaną. Izraelis yra pa
siryžęs atstatyti tvarką Libane 
ir nuginkluoti palestiniečius. 
Tarptautinę politiką • sekantieji 
stebėtojai yra įsitikinę, kad bū
tų geriau, jeigu Izraelis nesiųstų 
savo kariuomenės Į Libaną.

Izraelio karo vadai yra įsitiki
nę, kad Sirijos palestiniečių pa
siuntimas į Libaną ir nepabai
giamas pilietinis karas yra kur
stomas Sirijos prezidento, kad 
turėtų progos iš šiaurės Įsiverž
ti i Tzr.': i. Sirijos karo vadai ne
mano, kad jiems pavyktų įveik
ti izraelitus iš Golano aukštumų, 
bet jie galėtų suduoti 
smūgį iš Libano.

Gerai ginkluoti palestiniečiai 
ir kairiosios arabų grupės bai- 

griauti Beirute esančius 
namus ir biznio 

įstaigas. Arabai yra įsitikinę, 
kad tos įstaigos priklausė krikš
čionims biznieriams, todėl arabai 
yra pasiryžę jas išnaikinti. Kaip 
Zaghartoje. tai ir kitose vietose 
palestiniečių ir arabų gerai gin
kluoti daliniai baigia supti krikš- 

ičionis, kariuomenės likučius ir 
Vėsus 'naikina. Apsuptieji kreipiasi į
Saulė teka 5:37, leidžiasi 6:13 amerikiečius ir prašo pagalbos.

ŽVEJOJIMAS PRASIDEDA 
BALANDŽIO le DIENĄ

I■f'-.O

Stintų (smelt)CHICAGO.
žvejyba prasideda šio ket
virtadienio balandžio 1 dienos. 
Parkų distriktas perspėja žvejo- 
tojus ir meškeriotojus laikytis 
šių taisyklių: žvejojimo laikas 
kasdien nuo 7 vai. vakaro ligi 3 
vai. ryto; žvejoti tik paženklin
tose vietose: valst. leidimas vi
siems žvejotojams būtinas; šie
met leidžiama vienam žvejotojui 
turėti tik vieną tinklą.

Žvejybai leidimas $2.25; upė
takiams ir lašišoms (trout ir sal
mon) antspaudas $2.25. Žvejo- 
tojas neturįs reikalaujamų ant
spaudo (stamp) pagavęs upėta
kį ar lašišą, turi mesti atgal į eže
rą.

Pinigai už antspaudus bus pa
naudoti daugiau žuvų užveisti 
Michigano ežere.
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NAUJOJI VADOVYBĖ PERĖMĖ PAREIGAS:
LSS-^cs Tarybos Pirmininkė — v. s. Lilė Milukienė, 

*!’?rs Vyriausias Skautininkas — s. Sigitas Mik- 
nait’s, LSSerijos Vyriausia Skautininke — 

v. s. Irena Kerelienė
J ovo 20-21 i New Yorko Kultūros židinį suvažiavo gausus 

bei gražus skautininkių ir skautininkų būrys iš įvairių š. Ameri
kos i ’ net Kanados vietovių į LSS avdovylįes pareigų perdavimo 
švente. .

LSD

šeštadienį ra Kerelieįnė, jos Pavaduotoja v.
■ suvažiavusieji buvo pakviesti Į s. Janina Mikutaitienė. ligšiolinis

dalyvauti New Yorko skaugių ir ,* . .... _ ...
skautų tuntų iškilmingoje suei
goje Po sueigos vyko atskiri 
Seserijos ir Brolijos vadi jų po- 
sėd'iri. Vakare visi turėjo progą 
skanfri pasivaišinti bei jaukiai 
pralristi keletą valandų gera 
'.nuct’ika, kurią dideliai būriui

-sve’iu sudarė New Yorko vyr. 
r~§k. židinio “Vilija” sesės. Vaka- 
; ronei vadovavo ps. Giedrė Kul- 
’ pienė, jai talkino v. s. Rimutė 
į .Čėsnavičienė. Smagiai vakaro

dalyvius nuteikė v. s. Janina Mi-
J kutuirianė šiais progai pritaiky-
■ tais\ kupletais, o čikagiškių
* ska-. tininkįų būrelis, padainavo 

Nijolės Užubalienės para-
, šyt- rainą, skirtą v. s. Lilei Mi- 
1 lukienei, v. s. Irenai Kerelienei

ir v. s. Janinai Mikutaitienei.

; V. S.

o

Sekmadienio programa

prasidėjo šv. Mišiomis, kurias 
atnašavo Seserijos dvasios vadas 
Tėvas Paulius Baltakis. Tuojau 

; po ramaldų, ten pat vyko iškil- 
; minga LSS Vadovybės pareigų 
; pe’-davmo sueiga. Jai vadovavo

s. Giedrė Stankūnienė, pakvies- 
dama visus sueigą pradėti lietu-

• vos himnu. Įneštos Seserijos ir 
Brolijos vėliavos. Prie garbės 
stalo kviečiami: LSS Tarybos 
vicepirmininkas v. , s. Alfonsas

.. Samusis, Seserijos dvasios vadas 
ps. Tėvas Paulius Baltakis, Bro
lijos dvasios vadas s. kun. Jonas 
Pakalniškis, naujai išrinktoji 
L^S Tarybos Pirmininkė v. s. 
Lilė Vilukienė, naujoji Seserijos 
vyriausia Skautininke v. s. Irę-

Brolijos Vyriausias Skautinin
kas v. s. Petras Molis, Brolijos 
Vyriausio Skautininko pavaduo
tojas v. s. Česlovas Kiliulis, nau
jai išrinktasis Vyriausias Skau
tininkas s. fil. Sigitas Miknaitis 
ir jo-Pavaduotojas ps. fil. Ro
mas Rupinskas.

Po to vyko Seserijos vadovių 
apdovanojimas. Ordiną už Nuo- 
-elnus v. s. Lilė Miluk'ienė prise
gė pš, fit Ritai Penčylienei, o 
os. fil. Daivai Gausienei — Tė
vynės Dukros. Sueigai vadovau
janti s. Giedrė Stankūnienė po to 
nristatė sueigos gausiam daly
vių būriui iš kitų vietovių atvy
kusius vadovus ir vadoves.

. Kadangi ligšiolinis LSS Ta
rybos Pirmininkas v. s. Saulaitis 
dėl mirties savo šeimoje šioje 
šventėje negalėjo dalyvauti, jo 
vardu kalbėti bei perduoti parei
gas pakviestas v..s. Alfonsas Sa
musis — Vic.eęin^įninkąs, JiSj 
-asveikinęs naują.vądpv^bę, per-

Viee^iri^iHiinkas-

4avė Pirmininko įhikejimus, kad 
lietuviškoji skautija nenutrūks
tamai. žydėtų ir kad LS būtų 
šviesus žiburys lietuvių jauni
mui žengti Itikrais 
keliais. Po to perdavė pareigas 
naujai išrinktai LSS Tarybos 
Pirmininkei v. s. Lilei Milukie
nei, prisegdamas jai LSS Tary
bos Pirmininko specialų ženklą.

V. s. Lilė Milukienė jaus

mingai padėkojo už suteiktą 
pasitikėjimą, žadėdama stip
riai stengtis gerai atlikti pa

reigas

gyvenimo

L.

j Pasidžiaugė, -.J jei šu irius
metus Seserijai vadovaujant va
dijos. narių tarpe buvo gražus 
sugyvenimas ir bendradarbia
vimas. Brolijos Vyriausiam 
Skautininkui ir jo vadijai dėkojo 
Ttž čžentelmen'šktimą bei darnų 
bendrą darbp, o naujai išrink
tiems Seserijos ir Brolijos Vy
riausiems Skautininkams linkė
jo sėkmės bei ištvermės. Po to, 
oakviesdama v. s. Ireną Kere- 
liene prie Seserijos vėliavos ir 
užrišdama jai aukso spalvos vir
velę, perdavė. Seserijos Vyriau
sios Skautininkės pareigas.

Kalba kiti buvusieji ir naujieji

V j s. Petras Molię dėkojo sa
vo vadijos nariams, sveikino 
naujai išrinktą T SS Tarybos Pir
mininkę v. s. I ilę Milukienę, dė
kojo jai už šešrių metų seseriš
ką bendradarbiavimą ir džiau
gėsi dabar galėsiąs “išeiti į pen-

Pasveikinęs naujuosius 
Seserijos ir Brolijos Vyriausius 
Skautininkus bei jų Pavaduoto
jus, pakvietė s. fiL Sigitą Mik- 
naiti prie Brolijos'vėliavos ir čia 
oficialiai perdavė jam savo pa
reigas. V. s. Lilei Milukienei už 
seserišką bendradarbiavimą Įtei
kė Brolijos vadijos narių var
du gintarinę Aušros Vartų Ma
doną. ■

Naujoji Seserijos Vyriausia 
Skautininke v/ s. Irena Kerelie
nė visas ir visus kvietė skautišką 
bendradarbiavimą. Priminė, kad 
mūsų planai ir užsimojimai bū
tų talka; mūsų mintys ir troš- 
skautavimas — lietuviškas, o Se
serija — graži ir nuoširdi Su
tartinė! Vienas iš jos-tikslų bus 
vadovės lavinimas: -jaunos va
dovės lavinimas praktišku skau- 
tavimu ir pareigingumu, o vy
resnė vadovės lavinimas — ski
riant dėmesį jos dvasiai, talen
tams, sugebėjimams. Buvusios 
Vyriausios Skautininkės vadijos 
nariu vardu įteikė v. s. Lilei Mi
lukienei dovanėlę prisiminti ben
drą visų darbą.

Naujasis Brolijos Vyriausias 
Skautininkas s. fil. Sigitas Mik-

ir savo sterlingo vertę žemiau

Valiutą peštynės
Europos valiutų krintanti 

vertė ypač numuštas britų sva
ras, parodo ne jjk sergahčių Va
inių ligos simhtonus, bet vien-

Mi

siją”.

naitis. savo kalbai padėkoj o v.įę.
A: Bobeliui1? už” tvarkingai ves
tą suvažiavinią ir visiems new-

. OL 0 K ±J I

irijr;. Pagaliau, viso to pabaigo-l Betgi tokfej gydymo'‘aspirinas’ 
je, pakihisM» Anglijos gamini-; • nt glės pagelbėti ilgesnį lakių 

i kainos panaikins nuvertinto rimtai sergančių. Antra vertus, 
pačiai Amerikai susirgus, tek- 

Britai buvo priversti gelbė- tų ir jai ieškotis "aspirino”, juo

kainos panaikins 
sterlingo pirmenybę.

j. klauseikis r ---------
Kaip skaldoma Los Angeles visuomenė

Tęsinys 5
Filme šaukia j vienybę ir susiklausymą, 

bet dirba vienybės ardytojų labui

■ KUM'

‘ H'-
aiKa? dUpausdintą ir galima gauti knygų rinKGR

Kf )S

tis nuvertinant savo pinigų, ki- labiau, jog pirmosios kregždės 
kart ir pinigų karo pradžią. Kai tų kraštų pinigams- pingant jau pasirodo: kaip praneša 
tik 1 
‘aip vadinamos valiutų

Prancūzija1 pasitraukė iš kadangi jie yra priėję savo eko! JAV prekybos departamentas, 
vajinomši ' v.k.1^ vertę' amu’’ais pynės galą, kai, nete- š/m. vasario mėnesį Amerikos 

is žaliavosI prekybos balansas suvestas su 
i ties ir kai prancūziško franko, šaltinių, priversti žaliavas pir-jl ll milijonų nuostolio.,,. 
H a’iškos f - -
■ tuomet Anglijus valstybės ban-j 
kas tuoįau pasistengė numušti] J t 
| xA«*la w. „it .a '

dvieili dolerių.
Britai, nuvertindami

reguliojančios “«Įiake” sutar-Ikus kolonijų, pigiu

^2^. 5 kUS pas^-io rinkos kainoniis ! Kalbant 4 apie pasireįškusią
Paskutiniais metais anglai, piniginės sistemos ligą Euro-- 

vien į pirmenybę, tai, bū ‘ pojė,. tenka nepamiršti tolimų
jų rytų, kurių gyvenimas ir 
gerovė bei pastovumas tamp
riu surištas su pasauk’u, ypač 
su Japonijos ūkio augimu bei 
klestėjimu. Japonijos ekonomi-

anglai piniginės sistemos ligą Euro--

I Gaila bet

savo
svarų, tikisi pagelbėti įmoni-j

Sen. Hubert H^ Hųipphrey labai
• «v«i lapu wvi !■«

nenori dalyvauti pirminiuose rinki'
nori tapti JAV prezidentu, bet

•’inkams lengviau išsilaikyti su 
savo gaminiais pasaulinėje rin- 
ko’e. Laikinai tai padės. Užsie
nio pirkėjams britų gaminiai 
dabar kaštuos kiek pigiau. Bet 
gi, lazda turi du galu: Anglijos

tent, pasaulio rinkoje jie galė
jo pasiolylp Britanijos darbo 
jėgos žinojimą ir sugebėjimą, 

įžodžiu — know how. Vienok u

pataisė, o kitas gal ir tarė, jog’ 
sugadino. Ir Adomėnas filiui 
nekalba apie automobilių taisy 
mą, lxil rėžia puikią patriotinę 
kalbą: ir-brangi tėvynė Lietu
va, ir tremties vargai vargeliai 
raudulingai minimi, ir baigia
ma šauksmu, jog dabar mums 
reikia vienybės ir susiklausy
mo! Vienas pokalbininkas sa
kėsi, jog tokia prakalba jam 
primenanti satyros eilėraščių 
rašytojo Antano Gustaičio did-

ps

muose. Jam atrodo, kad demokratę 

resni o kandidato, pasirinks ii, kaip
1 ‘-J ..-'Z'- . - .. . , .
bijo, kad jaunesnioji jam nenuneštą nio žaliavoms bei gaminiams, 

kas, savo keliu, pabrangins pra 
gyvenimą. Tokiu atveju, Bri- 
taniios darbininku unijos steng 
sis iškovoti didesnius uždar- . 
bius, o tas jau paaršlrins inflia- .

partijos konventu, neturėdama ge- ea'niinto j ai, nuvertinus svarą,
• »xuh»«mmi W/ >• 111 JĮ, *%.a«p
patyrimą turintį politika. Jis prisi- turės daugiau sumokėti užsie-

_ta pirmenybė paskutiniais me- 
tais yra dingusi, kai liberalams 
esant valdžioje žymiai padidė
jo. darbininkų uždarbiai, kas, 
išdavoje, pakėlė gaminių kaš
tus, pabrangino pačius gami
nius ir padėjo, juos išstumti iš 
pasaulinės rinkos. Taip britajį,

partijos kandidatūros. %

ti bei pabendrauti iš įvairių vie
tovių suvažiavusiems skautų ir
skaučių vadovams.

s. Saulė Šatienė

KA 
KITI 
RAŠO

viešės Chicagoje balandžio pa
baigoje. Jo veikalo “I ietuviškoji 
Skautija^’ sutikimas įvyks ba
landžio 25 d. Plačiau — vėliau.

•/įį Tarsis Atlanto Rajono va-
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Vilkaviškyje t;i SKAlI 
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nei 
ateinant? Nieku kilu 

kit nedaliu 
n; progų holšcvikinecio koiina ’ įgimtu noru 
ro išvengti Jo pirmo ios žmo-Į 

ios molina buvo evangelike ir

?hh\“ik pruruRtlu privatu|
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tanas Adomėnas turėjo. auksi-Llal

o’itns toli
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viešai <k*ni<>iilri‘<)li.
I svečius

Richard M. Niksonas, buvęs JAV prezidentas, laUi sunkiai
išgyveno Watergate bylos pasekmes. Šiomis dienomis išeinanti kny- . • • -a ■ . • • » •• * * * -1 •   - - • — ‘   • -
reiškęs nepasitenkinime savo bendradarbiais. Knygoje parašyta, 
t . _ . ■’ ‘
rius kisingęfis paneigęs skaitytas ištraukas. Pasikalbėjimas su Nik- 
sonu vykęs visai kitaip, negu nebuvėliai žurnalistai savo knygoje 
a praši nė j a. V «\-  ~ '

ga pasakoja, kad paskutinėmis .dienomis jis gerokai nugerdavfs ir 
reiškęs nepasitenkinimą savo bendradarbiais. Knygoje parašyta, 
kad jis Kisingeri privertęs net klauptis ir pasimelstų bet sėkreto-

kitaip, negu nebuvėliai žurnalistai savo knygoje

melais raudonajai a-r 
lijai Lietuvon įžy^iavus4 An

l pauiskiali. kai p 
iMlidumą Kalyti, 

namlresniu už kilus dėtis. j 
Yra pasaulyje žmonių, kurie 

.įsidūrė galimybė repatrijuo* visais laikais ir prie visu val
džių sugeba prisitaikyti ir nors 
laikinai iškilti. O laikinas iški
limas tokiems didvyriams kar- 

a Įneša net buvsios savos į

I r *i

Every year we fafi 
to educate thousand? 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

I

!
iIi — išvykti į Vokietiją.

Naciai net grynakraujus vo
kiečius repatriantus surūšiavo: 
vieni tiko užgrobtų kraštų ger 
manizacijai ir juos atsiuntė at
gal į Lietuvą, o1 kitiems neleis- 
a iš Reicho nė atostogų išvyk- 

.i. Repatrijacija pasinaudojo

I

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet

lais
praeities baimę. Kai frontinin
kai paėmė į savo nagus Liet. 
Bendruomenės valdžių, priside 
rino ir Adomėnas. Užtai fron

wiB tell you buw you can heip.
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> Write: Th« P.ea-oenf B Cc<vr»n««
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Kunigo jėzuito Kezio ir vie
linio filmų meno spcciaiLsto 
P. Jasiukohio susuktasis Salos, 
filmas nėra visuomenei skal
dyti skirtas, bet taip jau su
tampa, kajl jį skaidymo temo
je reikia paminėti, 
neišvengiama.

Filme Los Angeles vaizdų ir 
žmonių eilėje kalba mecena
tas V. Kazlauskas, davęs filmo 
gaiųybai du tūkstančius dole
rių. Išrado jis naują vamzdžių 
suviriniigo (welding)* būdą, la 
bai gerai pasisekė, turi savo fa 
briką, tad yra ir ko papasako
ti.

Kita? stambesnis filmo rėmė 
ją? yra Antanas Adomėnas, 
davęs 500 dolerių. Nufilmuo
tas jo aųtonjobilių garažas, jis 
pats ir darbininkai. Girdisi ir 
savininko balsas, bet neaiškina 
ma apie automobilių taisymą, 
kaip minėtas fabriko savinin-I , 1 , . .... skusciausi tremties vargais.

i i- , - i < ,-» , .. liniuku kerbiamas, skiriamaslaug lietuviu, bet lik retam pa »"•••'* ų ‘ ’
pačios Bendruomenės ir visuo 
menės skaldymo darbui — au 
koms Vasario 1(> proga rinkli. 
Bendruomenininkų kalbos ir 
raštai apie demokratiškus rin
kimus virsta niekais. (Tuo ir 
baigiama šį kartą šios serijos 
rašinių eilė).

vyko gauti leidimą Lietuvon 
sugrįžti. Daugelės nė atostogų 
negalėjo parvažiuoti. Tie repat
riantai, kurie Lietuvoje gimi
nių neturėjo, Vokietijoje nema 
žai vargo, kai jiems reikėjo tik 
iš kortelėmis duodamo maisto 
maitintis. '

A. Adomėnas buvo laimin
gųjų tarpe. Jo žmona, vaikas 
ir uošvė liko Vokietijoje, o jis 
gavo Anykščiuose odos fabriko 
direktoriaus vietą. • Galėjo šei
mą iš Lietuvos siuntimais šelp 
ti, nors į tą šeimą jis negrįžo.

Susipažinau su Adomėnu vo 
kiečių okupacijos metu, kai jis

vyrį, kurs sakosi: į vienybę šaii 
kip, Ijet pats atskirai veikiu.

Veikėjų praka/bimis

Vargų neišmatuosi. Vieni vie 
naip, kiti kitaip vargsta. Jei ir 
man būtų pavykę iš Lietuvos 
nito karo fronto ir nuo bolševi
kų sunkvežimiu, žinoma, ne
tuščia, išvažiuoti ir tuo sunk
vežimiu Vokietijoje iki kapi- 
taliacijos , naudotis, gal ir aš

x»c«»

Ines sąlygos yra labai svarbios 
visoms tolimose Azijos rytuo
se ir Didžiojo Vandenyno salo
je esančioms tautoms, kadangi 
Japonija-.vši^ndię superka 60% 
ir daugiau tų valstybių.žaliavų 
r— iškasamus, žemės turtus 

nenorėdami sekti bei yy kdytil užaugintas gępybes.
/aip išgarsintą asketiška krdšrL <
•o ūkio pagennn„o.p>o«1anKj,.^omini. sl<MdhSf jo, p^g.,. 
nuvertino Britanijos karaliją..J

Anglijos prekybos “partne/, 
neriai” bei konkurentai neprą 
eis nepastebėjus ir neužkliu- 
vus nuvertinto sterlingo. Jie 
bus priversti, tvirtinant ir ats
tatant savo: prekybines pozici
jas; paleisti savo pinigą taipo
gi laisvai plaukioti. Tad nenusl 
tebkime, jei kelių numesiu bė
gyje pradėtas Londone valiu
tų. “karas” įsiliepsnos visu 
smarkumu. Japonijos jena, tik

ir

Su tikime,’ <fcad 'Japonijos eko

nuvertino Britanijos karaliją.:
A-’ ‘ • *.» < - - H z z- - l

“partner.
dingsi^’1' arba susilpnėja ‘

kas, kad apie savo išradimą

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės įspūdžiai aku- 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00,
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas 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.

Dauguma šhį knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius Į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

y*.

Visais laikais ir. prie 
visą valdžių pritampa

Kai žmogus lipa į sceną pra 
kalbos sakyti, kai veikia poli-

sioginį žinių šaltinį, kad tas 
slaptybes sužinojus.

Kai vasario 13 dielną būrys 
lietuvių susirinkome prie Los 
Angeles miesto rotušės Lietu
vos vėliavos pakėlimo iškilmei, 
viena lietuvė pasakojosi, jog 
gal sekmadienį negalėsianti į 
Vasario 16 minėjimą nuvažino 
ti, tai savo aukų jau pasiuntu
si Alto iždininkui Prišmantui. 
Tačiau nustebusi, kad paštas 
atnešė Adomėno pasirašytą laiš 
ką, kuriuo jis prašo aukų Ben 
druomenei. Moteris sakosi klau 
susi bendruomenininkių reika 
Tų žinovės Onos Razūtienės, — 
kaip čia yra, kodėl vienu tuo 
pačiu laiku dvi rinkliavos da

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista.

Kovo 21 dieną, kai vakarykš 
čiai matyto Salos filmo įspū
džiai dar neatvėsę, besikalbant 
su pažįstamais, priėjo Antanas 
Adomėnas, rankos padavimu 
pasisveikino, _tad_ aš tuoj jo ir 
paklausiau:

— Ką tu čia dabar darai: f ii 
me kalbi apie vienybę ir susi
klausymą, o renki atskirai au
kas Bendruomenei?

Oi, oi, kas atsitiko. Susijau
dino. Palūpis juda, balsas vir 
pa-ir gavau tokį atsakymą:

— Tu, gaidys!.. Tu šokinė- 
užkulisių!..

pasakojo. Nei garažu, nei auto
mobilių vaizdais, kaip sako
ma, nieko nenustebinsi, ypač 
kad automobilių taisymo,biz
nis yra labai slidus. Vieno ir 
to paties mechaniko darbas vie
nam gali patikti, o kitam ne.

Seniau čia automobilių tai-

nias i t
taip, jog nebegali supirkinėti 

^užsienyje1 žaliavų. Kas -tada 
3a u tusi ? Tliomet tolimiios^ ry- 
tuose issfvVsty tų ekonominis 
chaosas, kurs, kaip koks .ma
ras- įsiviešpatautų, tolimų ry
tų valstybėse. Ir tas įąu ,ręikš-

tikoje ar visuomenėje jis a(Vyko j Vilkaviškį pažįstamų
sukelia žmonių geidulį žinoti,• 
kas jis toks? Ir Fordo, ir Roc- 
kefellerip, ir Kisingerio ar Eli- 
zabetos Taylor pomėgiai ir 
praeities gyvenimo, faktai žur
nalistų surinkti ir kapt^ąrtpmis 
spaudoje kartojami.

San Francisco mieste spren
džiant Patricijos Hearst bylą lai 
kraščiai labai plačiai rašė apie 
gynėjus advokatus, apie proku

lankyti. Nepriklausomybės lai
kais jis dirbo Vilkaviškyje ban 
ke, iš čia ir tolaikinč jo žmo
na. Nustebau pamatęs svečią: 
plačiu diržu apsijuosęs, dide
lė makštis su ginklu — para
beliu. 1

kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, IB. 60608dovai. Atlanto rajono skautų- 

skaučių vadovų suvažiavimas 
Įvyks balandžio 4, 11 vai. ryto, 
lietuvių Laisvės salėj’e, 269 Se
cond- Street; Elizabeth, N. J. Su-

tu revoliuęiją! Japonijos, ir jos symd garažą turėjo Juozas Ra-
kaimvnų sugebėjimas gerinti ' manauskas, dabar pensijon iš- 

ėjęsi Jis irgi šimtines lietuviš- 
' kai kultūrai dėjo. Buvo ir -rašy

Apie Detroito
Kaziuko Muge

■ ■? -*

pragyvenimo lygį,. tuo pačiu
įgalina jas- laikytįs virš revo

važiavimąglobos New Jersey 
skautų ir skaučių vienetai, pa- 
dedant- tėvų komitetui. Numa- 

____ ____ ____ tytos diskusijos, liečiančios šių 
Centre skaučių ir skautų suruoš-- m^V sporto šventę,.-vasaros sto

Dirvoje” pasakojo Antanas
Grinius?:

Kovo 14 d. įvykusi Kultūros

ta Kaziuko mugė buvo centre ki
tų, įvykių. Į ją atvyko ir Įvairio
mis gerybėmis apsirūpino gausus 
skaičius detroitiškių. Mugės ati
daryme neteko daiyvauti, nes jis 
buvo pritaikintas tik Dievo Ap
vaizdos parapijos žmonėms.. Iš 
kitų parapijų, šv, Antano ir šv.
Petro, išklausę savo^ bažnyčiose

riausiai ilgai nelaukus bus nu
vertinta ir nustumta žemyn.

JAV šokosi būti “gydytoju”, 
imdama gydyti sergančias pa-T.ut 
šaulio valiutas, jas supirkinė- 

vyklą, skiltininkų kursus, vii-}dama. Kitaip sakant, jas iškeis 
_____ _____________________ __ >. ____1___________________ I _ _ “ J _ 1_ ?r________• _ . v V _ T 1 1

kitus rajono reikalus;
kiiJkų-paukštyčių' sąskrydi ir;dama į$dolerius ir užšaldyda- 

. j, sma Amerikos bankų seifuose.

liucijos. Ir tokį, virš revoliu-
ciios plaukiantį laivą padeda 
vairuoti tvirtas ir pastovus Ja- 

V. Pr.Ironijos ūkis.

. BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
-NAUJIENOSE’- - TURI GERIAUSIA 

I*AS1SEK.’MA BIZNy-jE

\ ■ ■ - ,

tojų draugijos literatūrinės pre 
mi jos mecenatu.

Kartą nuvažiavau pas Rama
nauską ir prašau, kad pažiūrė- 

' .tų,, kas automobilyje girgžda, 
gal pataisytų. Bet jis man sa
ko: .. :j i ". - - *•- * v. ■

Ramanauskas automobilių 
netaiso, tik gadina...

ko
v

Tu nežinai

j
iiiVELTUI

J . ’ '

iš UNIVERSAL graži 72x90 CANNON 
THERMAL antklodė jums dovana, jei 
įnešite dabar $500 ar daugiau į jūsų esa
mą taupymo sąskaitą!

rbių ir apie teisėją, nevengda
mi iškelti jų privataus gyveni-, 
mo pomėgius. Sprendimą pas- .

Ji!-
Parapijos kiemas nevieta tau 
argumėntus duoti!

Galiu aš Adomėnui būti gai
dys, bet jisimane nuo spaudai 
rašymo nenubaidys. Priešingai, 
tik paskatino, nes straipesnių 
serija buvo numatyta baigti ket 
virtuoju tęsiniu, o dabar dar 
rašau.

Jupiteri, tu ^pyksti J Bet jei 
esama užkulisių, t. y. slaptos 
veiklos,~tanT irTcreipiauši į tie-

romos? Ona Razutienė nieko 
atsakiusi: kėlbus, vienas reporteris pa

klausė. prokuroro: “Ką dabar 
veiksi?”. Prokuroras atsakė: 
“Eisiu namo ir dulkių siurbliu 
išvalysiu butą”. Laikraštinin
kui to nepakako ir pridėjo pa
aiškinimą, jog prokuroras esąs 
neseniai divorsu su žmona iš
siskyręs.

Taip jau yra, kad viešumos

* inepaaiškinusi, tik 
“Duok abiem!”.

.Yra ir daugiau faktų, kai 
žmonės teiraujasi, k^s čia da
rosi, kodėl nesutariama, kas 
tas Adomėnas? Kodėl jis įgalio 
tas aukas rinkti, kai tuo tarpu 
Apygardos valdyboje yra ir la

''• ■■■■ '
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— Iš kur tau tokia mintis 
galvon atėjo? — klausiu Ra
manausko. Jis aiškina:

— Esu girdėjęs žmones taip 
kalbant..

Taigi, vienam jis automobilį

nesutariama, kas | | . I ■yx\
y, '-.■■y-f
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§igibai žymių vyrų, nuo seno moks 

lo ir*kūltūrds darbais žinomų?
. z

-mišias,- į josi atidarymą atvykti 
negalėjo.suspėti. .

šiais metais Kaziuko mugėje 
buvo mažiau kioskų, bet varto
ta daugiau stalų skirtų vaišėms. 
Stalai beveik visą laiką buvo ap-
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yorkiečiams už jų Įdėtą darbą. 
Padėkojo v. ,s. P. Moliui ir jo 
darbą vadovaujant Brolijai ir 
pasižadėjo dirbti Brolijos gero
vei auklėjant skautišką-lietuviš- 
ką jaunimą. Kreipdamasis Į bro
lius, ragino visus-palaikyti glau
džius ryšius su Brolijos Vadija, 
nes jinai pajus tikrą organizaci
jos pulsą tik tada, kada išgirs 
visų nuomones. Nuoširdžiai svei
kino naująją LSS Tarybos Pir
mininkę v. s. Lilę Milukienę ir 
Seserijos Vyriausią Skautininke 
v. s. ■ Ireną Kerelienę ir kvietė 
seseriškam ir broliškam bendra
darbiavimui, auklėjant mūsų 
jaunimą lietuviška dvasia.

Buvusio Vyriausio Skautinin
ko v. s. Petro Molio pavaduoto
jas v. s. Česlovas Kiliulis kalbė
jo vadijos narių vardu įteikė 

s. Petrui Moliui lietuvišką
Rūpintojėli bendram darbui at
minti.

Po to dar plaukė gausios do
vanos Įvairiems vadovybės na
riams už gražų bendradarbiavi
mą.

Sueiga baigta, pakvietus vi
sus sustoti ir sugiedot “Lietuva 
Brangi”. Svečiai pavaišinti ka
va ir užkandžiais, suteikiant pro
gą dar valandėlę pasišnekučiuo-

sėsti. Skautės ir skautai tai Ka
ziuko mugei buvo gerai pasiruo
šę ir turėjo įvairių dirbinių ir 
maisto kepsnių, žaidimų irgi ne
trūko. O - turtingas-'laimėjimų 
stalas greit ištuštėjoi,.- Norint ką 
gauti ar nusipirkti,-/ teikėjo ei
lėje stovėti ir ilgai laulkti. O tos '
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tl Reilės, eilės... jos buvcrlabai ilgos. 
Ne tik prie maisto, bet ir prie 
laimikių.

Scenoje Įrengtoje kavinėje 
“Saldi Bitė” svečių netrūko. Vie
ni išeina, kiti ateina ir dažniau
sia visos vietos užimtos. Turėjo 
Įsirengusios ir baidjįfiių namą, 
šiais metais aš jo nelankiau, nes 
pernai gąsdinusi mine skautė 
pati išsigando. Nenorėjau jų ir 
šiais metais išgąsdinti.

Velykų Bobutės su kiškučiais 
atvykimas iš Lietuvos ir dalyva
vimas Kaziuko mugėje buvo 
staigmena. Ir aš norėdamas ką 
nors sužinoti, apie Lietuvą jos 
paklausiau: Gal iš Kauno esi? 
Ne, iš Raseinių atsakė man. Dau
giau nieko jos ir neklausiau.

Antanas Grinius, 
“Dirva? Nri 13
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LIETIMU ISTORIJA
pa^Kulimų 90 18t& 1959; metų

bt>4 psl
A.ny^a apraunu 

nitttgo* tieiuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus
Išleido Amerikos Lietuvių Isiomos Draugija

^prašyla pumas . Chicaguii

tiri u\ m Kainb

V.

ų Turėjo 
iių namą.
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• ŽALIA ♦ GELTONA
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knygoj t
uefu\ių ktihrtnjoa.

pasaulietiški chorai.
Duoti 'iokumeniai

<H važiavęs Urtuvis 
šalpom draugijos statyto^ baž-

pirmom
/

jų ouorganizduiob
tyčios, įsteigti laikraščiai kuriu vibc buvo 121. 41 teairo draugija. 48 

pasaulietiški chorai, M bažnytiniai <r 314 veiklesnių žmonių biografi- 
j<jS.
KHų urganizarjju atlikt* dirbat
-hi ir kt

XlorUHleil
rd<Tl

KaialtKisku.

čia ‘cnv^a tMXylt

<nca Mistinių.
iSTPi«tns mokvido>

parašyti, ceKiu< as<>tn»

v MF |<Mx i LIL I I * V II 

vardu n

» HžiKled Si.7

I V

\ livųu

.b ri i« »k m

Hill

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS-
1 (XI didelio formato psL, danę paveikslu. Kaina $2.00. 

tMHHfnnut pošlu reikia prirlėfi 25 c egzemplioriui

\oxamlihai. chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egz< niph<»ru/ 
pašto persiuntimo išlaidų.
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Help us he
'eople depend upon the mail 'V

VEIDAI 
IR

DARBAI
Trys busimieji gilvelistai, 

busimieji skautybės mokslo aka
demikai, pateiks eilę įspūdžių bei 
įvairių inofinacijų apie jų efha- 
mą mokslą amerikiečių Miško 
ženklo kursuose. Skautininkai 
Sigitas Miknaitis, Romas Fobi- 
jonas ir J. Liubinskas.kovo 4 
d. (sekmadienį) Chicagos Skau
tininkų ?ių Ramovėje, Jaunimo 
Centre (203. kmb.). Pašnekesių 
pradžia— 11 vai. rytė. ■ » 

Skautininkai ir skautininkės 
prašomi nepamiršti.

RamoVesVftWyba- “
V. s. Petras Jurgėla, lietu- į 

viškosios skautybės Pirmūnas,

............................................... .......... ?

a local Zip Code, check the Zip Code
- ■. z '

Our number js. in t 

j3ŲF<r rfext-day delivery crosstown, Zip Code and
Jne last pkW before 5100 p.m.

and mail before 4 :00 p.fti. from ainy specially marked

5. Always -put your Zip Code on* your retufn 
people can copy it down
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McCORMlCK ARIE CROWN THEATRE 
š/m. Balandžio mėn. 25 d. 2 vai. p. p.

VIENINTELĖ PROGA DALYVAUTI

• VĖLIAVŲ PARADAS

• SVEIKINIMAI
• SOLISTAI

PROGRAMOJE:
• CHORAI
• TAUTINIAI ŠOKIAI
• IŠRAIŠKOS ŠOKIS IR

ŠREINĖRIU ORKESTRAS

BILIETAI PARDUODAMI: "MARGINIUOSE”, 2511 W. 69th ST. • TELEF. PR 8-4585 
ARIE CROWN THEATRE KASOJE IR 
TICKETRON 30-TYJE SHOPPING CENTER.

BILIETU KAINOS: 4, 3 IR 2 DOI.

PO MINĖJIMO BANKETAS. ASMENIUI: 12.50 DOL.
TELEFONAS: 436 - 7878

1

Jūsų santaupos atneša daugiausia pelno pas UNIVERSAL

'l °lo

2
4 y^O' Cartffratt** Oi DppO^'t 

' MINIMUM AMOUNT $5.000 j

I year Certificates of Deposd 
L MINIMUM AMOUNT S2500

UNIVERSAL SAVINGS 
has been paying the 
HIGHEST DIVIDENDS 
consistent with SAFE
TY and SOUND MAN
AGEMENT for over 52 
years.

has been the

I t

3-? °to
6 year Certifies of deposit 

< MINIMUM AMOUNT / 
\ S5 000 /

63a
2* > year Certrfcates of Oposd 
< MINIMUM AMOUNT $5.000

°lo

Universal
SAVINGS

1800 S. HALSTED
F oft; rnt* . sc MAJttA cyouoc

INVESTMENT 
PASSBOOK 
ACCOUNT

All accounts are in
sured up to $40,000 
by the FEDERAL SAV
INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR
ATION.

Located just south of the Chicago Circle Campus

•:o
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LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

d r esą s: 71?0 S. Rockwell St., Chicago, III. .60629

XIII- i METAI NR. 12 (544)
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Ir v» I :š New Yorko:

NAUJOJI VADOVYBĖ PERĖMĖ PAREIGAS:
LSS-^cs Tarybos Pirmininkė — v. s. Lilė Milukienė, 

*!’?rs Vyriausias Skautininkas — s. Sigitas Mik- 
nait’s, LSSerijos Vyriausia Skautininke — 

v. s. Irena Kerelienė
J ovo 20-21 i New Yorko Kultūros židinį suvažiavo gausus 

bei gražus skautininkių ir skautininkų būrys iš įvairių š. Ameri
kos i ’ net Kanados vietovių į LSS avdovylįes pareigų perdavimo 
švente. .

LSD

šeštadienį ra Kerelieįnė, jos Pavaduotoja v.
■ suvažiavusieji buvo pakviesti Į s. Janina Mikutaitienė. ligšiolinis

dalyvauti New Yorko skaugių ir ,* . .... _ ...
skautų tuntų iškilmingoje suei
goje Po sueigos vyko atskiri 
Seserijos ir Brolijos vadi jų po- 
sėd'iri. Vakare visi turėjo progą 
skanfri pasivaišinti bei jaukiai 
pralristi keletą valandų gera 
'.nuct’ika, kurią dideliai būriui

-sve’iu sudarė New Yorko vyr. 
r~§k. židinio “Vilija” sesės. Vaka- 
; ronei vadovavo ps. Giedrė Kul- 
’ pienė, jai talkino v. s. Rimutė 
į .Čėsnavičienė. Smagiai vakaro

dalyvius nuteikė v. s. Janina Mi-
J kutuirianė šiais progai pritaiky-
■ tais\ kupletais, o čikagiškių
* ska-. tininkįų būrelis, padainavo 

Nijolės Užubalienės para-
, šyt- rainą, skirtą v. s. Lilei Mi- 
1 lukienei, v. s. Irenai Kerelienei

ir v. s. Janinai Mikutaitienei.

; V. S.

o

Sekmadienio programa

prasidėjo šv. Mišiomis, kurias 
atnašavo Seserijos dvasios vadas 
Tėvas Paulius Baltakis. Tuojau 

; po ramaldų, ten pat vyko iškil- 
; minga LSS Vadovybės pareigų 
; pe’-davmo sueiga. Jai vadovavo

s. Giedrė Stankūnienė, pakvies- 
dama visus sueigą pradėti lietu-

• vos himnu. Įneštos Seserijos ir 
Brolijos vėliavos. Prie garbės 
stalo kviečiami: LSS Tarybos 
vicepirmininkas v. , s. Alfonsas

.. Samusis, Seserijos dvasios vadas 
ps. Tėvas Paulius Baltakis, Bro
lijos dvasios vadas s. kun. Jonas 
Pakalniškis, naujai išrinktoji 
L^S Tarybos Pirmininkė v. s. 
Lilė Vilukienė, naujoji Seserijos 
vyriausia Skautininke v. s. Irę-

Brolijos Vyriausias Skautinin
kas v. s. Petras Molis, Brolijos 
Vyriausio Skautininko pavaduo
tojas v. s. Česlovas Kiliulis, nau
jai išrinktasis Vyriausias Skau
tininkas s. fil. Sigitas Miknaitis 
ir jo-Pavaduotojas ps. fil. Ro
mas Rupinskas.

Po to vyko Seserijos vadovių 
apdovanojimas. Ordiną už Nuo- 
-elnus v. s. Lilė Miluk'ienė prise
gė pš, fit Ritai Penčylienei, o 
os. fil. Daivai Gausienei — Tė
vynės Dukros. Sueigai vadovau
janti s. Giedrė Stankūnienė po to 
nristatė sueigos gausiam daly
vių būriui iš kitų vietovių atvy
kusius vadovus ir vadoves.

. Kadangi ligšiolinis LSS Ta
rybos Pirmininkas v. s. Saulaitis 
dėl mirties savo šeimoje šioje 
šventėje negalėjo dalyvauti, jo 
vardu kalbėti bei perduoti parei
gas pakviestas v..s. Alfonsas Sa
musis — Vic.eęin^įninkąs, JiSj 
-asveikinęs naują.vądpv^bę, per-

Viee^iri^iHiinkas-

4avė Pirmininko įhikejimus, kad 
lietuviškoji skautija nenutrūks
tamai. žydėtų ir kad LS būtų 
šviesus žiburys lietuvių jauni
mui žengti Itikrais 
keliais. Po to perdavė pareigas 
naujai išrinktai LSS Tarybos 
Pirmininkei v. s. Lilei Milukie
nei, prisegdamas jai LSS Tary
bos Pirmininko specialų ženklą.

V. s. Lilė Milukienė jaus

mingai padėkojo už suteiktą 
pasitikėjimą, žadėdama stip
riai stengtis gerai atlikti pa

reigas

gyvenimo

L.

j Pasidžiaugė, -.J jei šu irius
metus Seserijai vadovaujant va
dijos. narių tarpe buvo gražus 
sugyvenimas ir bendradarbia
vimas. Brolijos Vyriausiam 
Skautininkui ir jo vadijai dėkojo 
Ttž čžentelmen'šktimą bei darnų 
bendrą darbp, o naujai išrink
tiems Seserijos ir Brolijos Vy
riausiems Skautininkams linkė
jo sėkmės bei ištvermės. Po to, 
oakviesdama v. s. Ireną Kere- 
liene prie Seserijos vėliavos ir 
užrišdama jai aukso spalvos vir
velę, perdavė. Seserijos Vyriau
sios Skautininkės pareigas.

Kalba kiti buvusieji ir naujieji

V j s. Petras Molię dėkojo sa
vo vadijos nariams, sveikino 
naujai išrinktą T SS Tarybos Pir
mininkę v. s. I ilę Milukienę, dė
kojo jai už šešrių metų seseriš
ką bendradarbiavimą ir džiau
gėsi dabar galėsiąs “išeiti į pen-

Pasveikinęs naujuosius 
Seserijos ir Brolijos Vyriausius 
Skautininkus bei jų Pavaduoto
jus, pakvietė s. fiL Sigitą Mik- 
naiti prie Brolijos'vėliavos ir čia 
oficialiai perdavė jam savo pa
reigas. V. s. Lilei Milukienei už 
seserišką bendradarbiavimą Įtei
kė Brolijos vadijos narių var
du gintarinę Aušros Vartų Ma
doną. ■

Naujoji Seserijos Vyriausia 
Skautininke v/ s. Irena Kerelie
nė visas ir visus kvietė skautišką 
bendradarbiavimą. Priminė, kad 
mūsų planai ir užsimojimai bū
tų talka; mūsų mintys ir troš- 
skautavimas — lietuviškas, o Se
serija — graži ir nuoširdi Su
tartinė! Vienas iš jos-tikslų bus 
vadovės lavinimas: -jaunos va
dovės lavinimas praktišku skau- 
tavimu ir pareigingumu, o vy
resnė vadovės lavinimas — ski
riant dėmesį jos dvasiai, talen
tams, sugebėjimams. Buvusios 
Vyriausios Skautininkės vadijos 
nariu vardu įteikė v. s. Lilei Mi
lukienei dovanėlę prisiminti ben
drą visų darbą.

Naujasis Brolijos Vyriausias 
Skautininkas s. fil. Sigitas Mik-

ir savo sterlingo vertę žemiau

Valiutą peštynės
Europos valiutų krintanti 

vertė ypač numuštas britų sva
ras, parodo ne jjk sergahčių Va
inių ligos simhtonus, bet vien-

Mi

siją”.

naitis. savo kalbai padėkoj o v.įę.
A: Bobeliui1? už” tvarkingai ves
tą suvažiavinią ir visiems new-

. OL 0 K ±J I

irijr;. Pagaliau, viso to pabaigo-l Betgi tokfej gydymo'‘aspirinas’ 
je, pakihisM» Anglijos gamini-; • nt glės pagelbėti ilgesnį lakių 

i kainos panaikins nuvertinto rimtai sergančių. Antra vertus, 
pačiai Amerikai susirgus, tek- 

Britai buvo priversti gelbė- tų ir jai ieškotis "aspirino”, juo

kainos panaikins 
sterlingo pirmenybę.

j. klauseikis r ---------
Kaip skaldoma Los Angeles visuomenė

Tęsinys 5
Filme šaukia j vienybę ir susiklausymą, 

bet dirba vienybės ardytojų labui

■ KUM'

‘ H'-
aiKa? dUpausdintą ir galima gauti knygų rinKGR

Kf )S

tis nuvertinant savo pinigų, ki- labiau, jog pirmosios kregždės 
kart ir pinigų karo pradžią. Kai tų kraštų pinigams- pingant jau pasirodo: kaip praneša 
tik 1 
‘aip vadinamos valiutų

Prancūzija1 pasitraukė iš kadangi jie yra priėję savo eko! JAV prekybos departamentas, 
vajinomši ' v.k.1^ vertę' amu’’ais pynės galą, kai, nete- š/m. vasario mėnesį Amerikos 

is žaliavosI prekybos balansas suvestas su 
i ties ir kai prancūziško franko, šaltinių, priversti žaliavas pir-jl ll milijonų nuostolio.,,. 
H a’iškos f - -
■ tuomet Anglijus valstybės ban-j 
kas tuoįau pasistengė numušti] J t 
| xA«*la w. „it .a '

dvieili dolerių.
Britai, nuvertindami

reguliojančios “«Įiake” sutar-Ikus kolonijų, pigiu

^2^. 5 kUS pas^-io rinkos kainoniis ! Kalbant 4 apie pasireįškusią
Paskutiniais metais anglai, piniginės sistemos ligą Euro-- 

vien į pirmenybę, tai, bū ‘ pojė,. tenka nepamiršti tolimų
jų rytų, kurių gyvenimas ir 
gerovė bei pastovumas tamp
riu surištas su pasauk’u, ypač 
su Japonijos ūkio augimu bei 
klestėjimu. Japonijos ekonomi-

anglai piniginės sistemos ligą Euro--

I Gaila bet

savo
svarų, tikisi pagelbėti įmoni-j

Sen. Hubert H^ Hųipphrey labai
• «v«i lapu wvi !■«

nenori dalyvauti pirminiuose rinki'
nori tapti JAV prezidentu, bet

•’inkams lengviau išsilaikyti su 
savo gaminiais pasaulinėje rin- 
ko’e. Laikinai tai padės. Užsie
nio pirkėjams britų gaminiai 
dabar kaštuos kiek pigiau. Bet 
gi, lazda turi du galu: Anglijos

tent, pasaulio rinkoje jie galė
jo pasiolylp Britanijos darbo 
jėgos žinojimą ir sugebėjimą, 

įžodžiu — know how. Vienok u

pataisė, o kitas gal ir tarė, jog’ 
sugadino. Ir Adomėnas filiui 
nekalba apie automobilių taisy 
mą, lxil rėžia puikią patriotinę 
kalbą: ir-brangi tėvynė Lietu
va, ir tremties vargai vargeliai 
raudulingai minimi, ir baigia
ma šauksmu, jog dabar mums 
reikia vienybės ir susiklausy
mo! Vienas pokalbininkas sa
kėsi, jog tokia prakalba jam 
primenanti satyros eilėraščių 
rašytojo Antano Gustaičio did-

ps

muose. Jam atrodo, kad demokratę 

resni o kandidato, pasirinks ii, kaip
1 ‘-J ..-'Z'- . - .. . , .
bijo, kad jaunesnioji jam nenuneštą nio žaliavoms bei gaminiams, 

kas, savo keliu, pabrangins pra 
gyvenimą. Tokiu atveju, Bri- 
taniios darbininku unijos steng 
sis iškovoti didesnius uždar- . 
bius, o tas jau paaršlrins inflia- .

partijos konventu, neturėdama ge- ea'niinto j ai, nuvertinus svarą,
• »xuh»«mmi W/ >• 111 JĮ, *%.a«p
patyrimą turintį politika. Jis prisi- turės daugiau sumokėti užsie-

_ta pirmenybė paskutiniais me- 
tais yra dingusi, kai liberalams 
esant valdžioje žymiai padidė
jo. darbininkų uždarbiai, kas, 
išdavoje, pakėlė gaminių kaš
tus, pabrangino pačius gami
nius ir padėjo, juos išstumti iš 
pasaulinės rinkos. Taip britajį,

partijos kandidatūros. %

ti bei pabendrauti iš įvairių vie
tovių suvažiavusiems skautų ir
skaučių vadovams.

s. Saulė Šatienė

KA 
KITI 
RAŠO

viešės Chicagoje balandžio pa
baigoje. Jo veikalo “I ietuviškoji 
Skautija^’ sutikimas įvyks ba
landžio 25 d. Plačiau — vėliau.

•/įį Tarsis Atlanto Rajono va-

K Ir FA TAPK
a s i S - • ’> m ^5*

Vilkaviškyje t;i SKAlI 
h< t>n«>» L‘<l k.tm l.i1 

nei 
ateinant? Nieku kilu 

kit nedaliu 
n; progų holšcvikinecio koiina ’ įgimtu noru 
ro išvengti Jo pirmo ios žmo-Į 

ios molina buvo evangelike ir

?hh\“ik pruruRtlu privatu|

1911

Ti 
|<i.i f
I gmkki 
i 

tanas Adomėnas turėjo. auksi-Llal

o’itns toli
>.»»"jų

viešai <k*ni<>iilri‘<)li.
I svečius

Richard M. Niksonas, buvęs JAV prezidentas, laUi sunkiai
išgyveno Watergate bylos pasekmes. Šiomis dienomis išeinanti kny- . • • -a ■ . • • » •• * * * -1 •   - - • — ‘   • -
reiškęs nepasitenkinime savo bendradarbiais. Knygoje parašyta, 
t . _ . ■’ ‘
rius kisingęfis paneigęs skaitytas ištraukas. Pasikalbėjimas su Nik- 
sonu vykęs visai kitaip, negu nebuvėliai žurnalistai savo knygoje 
a praši nė j a. V «\-  ~ '

ga pasakoja, kad paskutinėmis .dienomis jis gerokai nugerdavfs ir 
reiškęs nepasitenkinimą savo bendradarbiais. Knygoje parašyta, 
kad jis Kisingeri privertęs net klauptis ir pasimelstų bet sėkreto-

kitaip, negu nebuvėliai žurnalistai savo knygoje

melais raudonajai a-r 
lijai Lietuvon įžy^iavus4 An

l pauiskiali. kai p 
iMlidumą Kalyti, 

namlresniu už kilus dėtis. j 
Yra pasaulyje žmonių, kurie 

.įsidūrė galimybė repatrijuo* visais laikais ir prie visu val
džių sugeba prisitaikyti ir nors 
laikinai iškilti. O laikinas iški
limas tokiems didvyriams kar- 

a Įneša net buvsios savos į

I r *i

Every year we fafi 
to educate thousand? 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

I

!
iIi — išvykti į Vokietiją.

Naciai net grynakraujus vo
kiečius repatriantus surūšiavo: 
vieni tiko užgrobtų kraštų ger 
manizacijai ir juos atsiuntė at
gal į Lietuvą, o1 kitiems neleis- 
a iš Reicho nė atostogų išvyk- 

.i. Repatrijacija pasinaudojo

I

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet

lais
praeities baimę. Kai frontinin
kai paėmė į savo nagus Liet. 
Bendruomenės valdžių, priside 
rino ir Adomėnas. Užtai fron

wiB tell you buw you can heip.

I 1

i 
1 
l ė 
t

i
ir

> Write: Th« P.ea-oenf B Cc<vr»n««
| on Mental
| Waazw^ton, D. C. 20X1.

Kt

‘ ______

1 Cmt_______

puOiiC w^nc« *
Mition mtn The Ce

AD MAT NO. MR-41-57 
tlftokMnAMM firm)

Kunigo jėzuito Kezio ir vie
linio filmų meno spcciaiLsto 
P. Jasiukohio susuktasis Salos, 
filmas nėra visuomenei skal
dyti skirtas, bet taip jau su
tampa, kajl jį skaidymo temo
je reikia paminėti, 
neišvengiama.

Filme Los Angeles vaizdų ir 
žmonių eilėje kalba mecena
tas V. Kazlauskas, davęs filmo 
gaiųybai du tūkstančius dole
rių. Išrado jis naują vamzdžių 
suviriniigo (welding)* būdą, la 
bai gerai pasisekė, turi savo fa 
briką, tad yra ir ko papasako
ti.

Kita? stambesnis filmo rėmė 
ją? yra Antanas Adomėnas, 
davęs 500 dolerių. Nufilmuo
tas jo aųtonjobilių garažas, jis 
pats ir darbininkai. Girdisi ir 
savininko balsas, bet neaiškina 
ma apie automobilių taisymą, 
kaip minėtas fabriko savinin-I , 1 , . .... skusciausi tremties vargais.

i i- , - i < ,-» , .. liniuku kerbiamas, skiriamaslaug lietuviu, bet lik retam pa »"•••'* ų ‘ ’
pačios Bendruomenės ir visuo 
menės skaldymo darbui — au 
koms Vasario 1(> proga rinkli. 
Bendruomenininkų kalbos ir 
raštai apie demokratiškus rin
kimus virsta niekais. (Tuo ir 
baigiama šį kartą šios serijos 
rašinių eilė).

vyko gauti leidimą Lietuvon 
sugrįžti. Daugelės nė atostogų 
negalėjo parvažiuoti. Tie repat
riantai, kurie Lietuvoje gimi
nių neturėjo, Vokietijoje nema 
žai vargo, kai jiems reikėjo tik 
iš kortelėmis duodamo maisto 
maitintis. '

A. Adomėnas buvo laimin
gųjų tarpe. Jo žmona, vaikas 
ir uošvė liko Vokietijoje, o jis 
gavo Anykščiuose odos fabriko 
direktoriaus vietą. • Galėjo šei
mą iš Lietuvos siuntimais šelp 
ti, nors į tą šeimą jis negrįžo.

Susipažinau su Adomėnu vo 
kiečių okupacijos metu, kai jis

vyrį, kurs sakosi: į vienybę šaii 
kip, Ijet pats atskirai veikiu.

Veikėjų praka/bimis

Vargų neišmatuosi. Vieni vie 
naip, kiti kitaip vargsta. Jei ir 
man būtų pavykę iš Lietuvos 
nito karo fronto ir nuo bolševi
kų sunkvežimiu, žinoma, ne
tuščia, išvažiuoti ir tuo sunk
vežimiu Vokietijoje iki kapi- 
taliacijos , naudotis, gal ir aš

x»c«»

Ines sąlygos yra labai svarbios 
visoms tolimose Azijos rytuo
se ir Didžiojo Vandenyno salo
je esančioms tautoms, kadangi 
Japonija-.vši^ndię superka 60% 
ir daugiau tų valstybių.žaliavų 
r— iškasamus, žemės turtus 

nenorėdami sekti bei yy kdytil užaugintas gępybes.
/aip išgarsintą asketiška krdšrL <
•o ūkio pagennn„o.p>o«1anKj,.^omini. sl<MdhSf jo, p^g.,. 
nuvertino Britanijos karaliją..J

Anglijos prekybos “partne/, 
neriai” bei konkurentai neprą 
eis nepastebėjus ir neužkliu- 
vus nuvertinto sterlingo. Jie 
bus priversti, tvirtinant ir ats
tatant savo: prekybines pozici
jas; paleisti savo pinigą taipo
gi laisvai plaukioti. Tad nenusl 
tebkime, jei kelių numesiu bė
gyje pradėtas Londone valiu
tų. “karas” įsiliepsnos visu 
smarkumu. Japonijos jena, tik

ir

Su tikime,’ <fcad 'Japonijos eko

nuvertino Britanijos karaliją.:
A-’ ‘ • *.» < - - H z z- - l

“partner.
dingsi^’1' arba susilpnėja ‘

kas, kad apie savo išradimą

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės įspūdžiai aku- 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00,
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas 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.

Dauguma šhį knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius Į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

y*.

Visais laikais ir. prie 
visą valdžių pritampa

Kai žmogus lipa į sceną pra 
kalbos sakyti, kai veikia poli-

sioginį žinių šaltinį, kad tas 
slaptybes sužinojus.

Kai vasario 13 dielną būrys 
lietuvių susirinkome prie Los 
Angeles miesto rotušės Lietu
vos vėliavos pakėlimo iškilmei, 
viena lietuvė pasakojosi, jog 
gal sekmadienį negalėsianti į 
Vasario 16 minėjimą nuvažino 
ti, tai savo aukų jau pasiuntu
si Alto iždininkui Prišmantui. 
Tačiau nustebusi, kad paštas 
atnešė Adomėno pasirašytą laiš 
ką, kuriuo jis prašo aukų Ben 
druomenei. Moteris sakosi klau 
susi bendruomenininkių reika 
Tų žinovės Onos Razūtienės, — 
kaip čia yra, kodėl vienu tuo 
pačiu laiku dvi rinkliavos da

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista.

Kovo 21 dieną, kai vakarykš 
čiai matyto Salos filmo įspū
džiai dar neatvėsę, besikalbant 
su pažįstamais, priėjo Antanas 
Adomėnas, rankos padavimu 
pasisveikino, _tad_ aš tuoj jo ir 
paklausiau:

— Ką tu čia dabar darai: f ii 
me kalbi apie vienybę ir susi
klausymą, o renki atskirai au
kas Bendruomenei?

Oi, oi, kas atsitiko. Susijau
dino. Palūpis juda, balsas vir 
pa-ir gavau tokį atsakymą:

— Tu, gaidys!.. Tu šokinė- 
užkulisių!..

pasakojo. Nei garažu, nei auto
mobilių vaizdais, kaip sako
ma, nieko nenustebinsi, ypač 
kad automobilių taisymo,biz
nis yra labai slidus. Vieno ir 
to paties mechaniko darbas vie
nam gali patikti, o kitam ne.

Seniau čia automobilių tai-

nias i t
taip, jog nebegali supirkinėti 

^užsienyje1 žaliavų. Kas -tada 
3a u tusi ? Tliomet tolimiios^ ry- 
tuose issfvVsty tų ekonominis 
chaosas, kurs, kaip koks .ma
ras- įsiviešpatautų, tolimų ry
tų valstybėse. Ir tas įąu ,ręikš-

tikoje ar visuomenėje jis a(Vyko j Vilkaviškį pažįstamų
sukelia žmonių geidulį žinoti,• 
kas jis toks? Ir Fordo, ir Roc- 
kefellerip, ir Kisingerio ar Eli- 
zabetos Taylor pomėgiai ir 
praeities gyvenimo, faktai žur
nalistų surinkti ir kapt^ąrtpmis 
spaudoje kartojami.

San Francisco mieste spren
džiant Patricijos Hearst bylą lai 
kraščiai labai plačiai rašė apie 
gynėjus advokatus, apie proku

lankyti. Nepriklausomybės lai
kais jis dirbo Vilkaviškyje ban 
ke, iš čia ir tolaikinč jo žmo
na. Nustebau pamatęs svečią: 
plačiu diržu apsijuosęs, dide
lė makštis su ginklu — para
beliu. 1

kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, IB. 60608dovai. Atlanto rajono skautų- 

skaučių vadovų suvažiavimas 
Įvyks balandžio 4, 11 vai. ryto, 
lietuvių Laisvės salėj’e, 269 Se
cond- Street; Elizabeth, N. J. Su-

tu revoliuęiją! Japonijos, ir jos symd garažą turėjo Juozas Ra-
kaimvnų sugebėjimas gerinti ' manauskas, dabar pensijon iš- 

ėjęsi Jis irgi šimtines lietuviš- 
' kai kultūrai dėjo. Buvo ir -rašy

Apie Detroito
Kaziuko Muge

■ ■? -*

pragyvenimo lygį,. tuo pačiu
įgalina jas- laikytįs virš revo

važiavimąglobos New Jersey 
skautų ir skaučių vienetai, pa- 
dedant- tėvų komitetui. Numa- 

____ ____ ____ tytos diskusijos, liečiančios šių 
Centre skaučių ir skautų suruoš-- m^V sporto šventę,.-vasaros sto

Dirvoje” pasakojo Antanas
Grinius?:

Kovo 14 d. įvykusi Kultūros

ta Kaziuko mugė buvo centre ki
tų, įvykių. Į ją atvyko ir Įvairio
mis gerybėmis apsirūpino gausus 
skaičius detroitiškių. Mugės ati
daryme neteko daiyvauti, nes jis 
buvo pritaikintas tik Dievo Ap
vaizdos parapijos žmonėms.. Iš 
kitų parapijų, šv, Antano ir šv.
Petro, išklausę savo^ bažnyčiose

riausiai ilgai nelaukus bus nu
vertinta ir nustumta žemyn.

JAV šokosi būti “gydytoju”, 
imdama gydyti sergančias pa-T.ut 
šaulio valiutas, jas supirkinė- 

vyklą, skiltininkų kursus, vii-}dama. Kitaip sakant, jas iškeis 
_____ _____________________ __ >. ____1___________________ I _ _ “ J _ 1_ ?r________• _ . v V _ T 1 1

kitus rajono reikalus;
kiiJkų-paukštyčių' sąskrydi ir;dama į$dolerius ir užšaldyda- 

. j, sma Amerikos bankų seifuose.

liucijos. Ir tokį, virš revoliu-
ciios plaukiantį laivą padeda 
vairuoti tvirtas ir pastovus Ja- 

V. Pr.Ironijos ūkis.

. BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
-NAUJIENOSE’- - TURI GERIAUSIA 

I*AS1SEK.’MA BIZNy-jE

\ ■ ■ - ,

tojų draugijos literatūrinės pre 
mi jos mecenatu.

Kartą nuvažiavau pas Rama
nauską ir prašau, kad pažiūrė- 

' .tų,, kas automobilyje girgžda, 
gal pataisytų. Bet jis man sa
ko: .. :j i ". - - *•- * v. ■

Ramanauskas automobilių 
netaiso, tik gadina...

ko
v

Tu nežinai

j
iiiVELTUI

J . ’ '

iš UNIVERSAL graži 72x90 CANNON 
THERMAL antklodė jums dovana, jei 
įnešite dabar $500 ar daugiau į jūsų esa
mą taupymo sąskaitą!

rbių ir apie teisėją, nevengda
mi iškelti jų privataus gyveni-, 
mo pomėgius. Sprendimą pas- .

Ji!-
Parapijos kiemas nevieta tau 
argumėntus duoti!

Galiu aš Adomėnui būti gai
dys, bet jisimane nuo spaudai 
rašymo nenubaidys. Priešingai, 
tik paskatino, nes straipesnių 
serija buvo numatyta baigti ket 
virtuoju tęsiniu, o dabar dar 
rašau.

Jupiteri, tu ^pyksti J Bet jei 
esama užkulisių, t. y. slaptos 
veiklos,~tanT irTcreipiauši į tie-

romos? Ona Razutienė nieko 
atsakiusi: kėlbus, vienas reporteris pa

klausė. prokuroro: “Ką dabar 
veiksi?”. Prokuroras atsakė: 
“Eisiu namo ir dulkių siurbliu 
išvalysiu butą”. Laikraštinin
kui to nepakako ir pridėjo pa
aiškinimą, jog prokuroras esąs 
neseniai divorsu su žmona iš
siskyręs.

Taip jau yra, kad viešumos

* inepaaiškinusi, tik 
“Duok abiem!”.

.Yra ir daugiau faktų, kai 
žmonės teiraujasi, k^s čia da
rosi, kodėl nesutariama, kas 
tas Adomėnas? Kodėl jis įgalio 
tas aukas rinkti, kai tuo tarpu 
Apygardos valdyboje yra ir la

''• ■■■■ '
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— Iš kur tau tokia mintis 
galvon atėjo? — klausiu Ra
manausko. Jis aiškina:

— Esu girdėjęs žmones taip 
kalbant..

Taigi, vienam jis automobilį

nesutariama, kas | | . I ■yx\
y, '-.■■y-f
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§igibai žymių vyrų, nuo seno moks 

lo ir*kūltūrds darbais žinomų?
. z

-mišias,- į josi atidarymą atvykti 
negalėjo.suspėti. .

šiais metais Kaziuko mugėje 
buvo mažiau kioskų, bet varto
ta daugiau stalų skirtų vaišėms. 
Stalai beveik visą laiką buvo ap-
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yorkiečiams už jų Įdėtą darbą. 
Padėkojo v. ,s. P. Moliui ir jo 
darbą vadovaujant Brolijai ir 
pasižadėjo dirbti Brolijos gero
vei auklėjant skautišką-lietuviš- 
ką jaunimą. Kreipdamasis Į bro
lius, ragino visus-palaikyti glau
džius ryšius su Brolijos Vadija, 
nes jinai pajus tikrą organizaci
jos pulsą tik tada, kada išgirs 
visų nuomones. Nuoširdžiai svei
kino naująją LSS Tarybos Pir
mininkę v. s. Lilę Milukienę ir 
Seserijos Vyriausią Skautininke 
v. s. ■ Ireną Kerelienę ir kvietė 
seseriškam ir broliškam bendra
darbiavimui, auklėjant mūsų 
jaunimą lietuviška dvasia.

Buvusio Vyriausio Skautinin
ko v. s. Petro Molio pavaduoto
jas v. s. Česlovas Kiliulis kalbė
jo vadijos narių vardu įteikė 

s. Petrui Moliui lietuvišką
Rūpintojėli bendram darbui at
minti.

Po to dar plaukė gausios do
vanos Įvairiems vadovybės na
riams už gražų bendradarbiavi
mą.

Sueiga baigta, pakvietus vi
sus sustoti ir sugiedot “Lietuva 
Brangi”. Svečiai pavaišinti ka
va ir užkandžiais, suteikiant pro
gą dar valandėlę pasišnekučiuo-

sėsti. Skautės ir skautai tai Ka
ziuko mugei buvo gerai pasiruo
šę ir turėjo įvairių dirbinių ir 
maisto kepsnių, žaidimų irgi ne
trūko. O - turtingas-'laimėjimų 
stalas greit ištuštėjoi,.- Norint ką 
gauti ar nusipirkti,-/ teikėjo ei
lėje stovėti ir ilgai laulkti. O tos '
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tl Reilės, eilės... jos buvcrlabai ilgos. 
Ne tik prie maisto, bet ir prie 
laimikių.

Scenoje Įrengtoje kavinėje 
“Saldi Bitė” svečių netrūko. Vie
ni išeina, kiti ateina ir dažniau
sia visos vietos užimtos. Turėjo 
Įsirengusios ir baidjįfiių namą, 
šiais metais aš jo nelankiau, nes 
pernai gąsdinusi mine skautė 
pati išsigando. Nenorėjau jų ir 
šiais metais išgąsdinti.

Velykų Bobutės su kiškučiais 
atvykimas iš Lietuvos ir dalyva
vimas Kaziuko mugėje buvo 
staigmena. Ir aš norėdamas ką 
nors sužinoti, apie Lietuvą jos 
paklausiau: Gal iš Kauno esi? 
Ne, iš Raseinių atsakė man. Dau
giau nieko jos ir neklausiau.

Antanas Grinius, 
“Dirva? Nri 13
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LIETIMU ISTORIJA
pa^Kulimų 90 18t& 1959; metų

bt>4 psl
A.ny^a apraunu 

nitttgo* tieiuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus
Išleido Amerikos Lietuvių Isiomos Draugija

^prašyla pumas . Chicaguii

tiri u\ m Kainb

V.

ų Turėjo 
iių namą.
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knygoj t
uefu\ių ktihrtnjoa.

pasaulietiški chorai.
Duoti 'iokumeniai

<H važiavęs Urtuvis 
šalpom draugijos statyto^ baž-

pirmom
/

jų ouorganizduiob
tyčios, įsteigti laikraščiai kuriu vibc buvo 121. 41 teairo draugija. 48 

pasaulietiški chorai, M bažnytiniai <r 314 veiklesnių žmonių biografi- 
j<jS.
KHų urganizarjju atlikt* dirbat
-hi ir kt

XlorUHleil
rd<Tl

KaialtKisku.

čia ‘cnv^a tMXylt

<nca Mistinių.
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Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS-
1 (XI didelio formato psL, danę paveikslu. Kaina $2.00. 

tMHHfnnut pošlu reikia prirlėfi 25 c egzemplioriui

\oxamlihai. chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egz< niph<»ru/ 
pašto persiuntimo išlaidų.

/
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Help us he
'eople depend upon the mail 'V

VEIDAI 
IR

DARBAI
Trys busimieji gilvelistai, 

busimieji skautybės mokslo aka
demikai, pateiks eilę įspūdžių bei 
įvairių inofinacijų apie jų efha- 
mą mokslą amerikiečių Miško 
ženklo kursuose. Skautininkai 
Sigitas Miknaitis, Romas Fobi- 
jonas ir J. Liubinskas.kovo 4 
d. (sekmadienį) Chicagos Skau
tininkų ?ių Ramovėje, Jaunimo 
Centre (203. kmb.). Pašnekesių 
pradžia— 11 vai. rytė. ■ » 

Skautininkai ir skautininkės 
prašomi nepamiršti.

RamoVesVftWyba- “
V. s. Petras Jurgėla, lietu- į 

viškosios skautybės Pirmūnas,

............................................... .......... ?

a local Zip Code, check the Zip Code
- ■. z '

Our number js. in t 

j3ŲF<r rfext-day delivery crosstown, Zip Code and
Jne last pkW before 5100 p.m.

and mail before 4 :00 p.fti. from ainy specially marked

5. Always -put your Zip Code on* your retufn 
people can copy it down
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McCORMlCK ARIE CROWN THEATRE 
š/m. Balandžio mėn. 25 d. 2 vai. p. p.

VIENINTELĖ PROGA DALYVAUTI

• VĖLIAVŲ PARADAS

• SVEIKINIMAI
• SOLISTAI

PROGRAMOJE:
• CHORAI
• TAUTINIAI ŠOKIAI
• IŠRAIŠKOS ŠOKIS IR

ŠREINĖRIU ORKESTRAS

BILIETAI PARDUODAMI: "MARGINIUOSE”, 2511 W. 69th ST. • TELEF. PR 8-4585 
ARIE CROWN THEATRE KASOJE IR 
TICKETRON 30-TYJE SHOPPING CENTER.

BILIETU KAINOS: 4, 3 IR 2 DOI.

PO MINĖJIMO BANKETAS. ASMENIUI: 12.50 DOL.
TELEFONAS: 436 - 7878

1

Jūsų santaupos atneša daugiausia pelno pas UNIVERSAL

'l °lo

2
4 y^O' Cartffratt** Oi DppO^'t 

' MINIMUM AMOUNT $5.000 j

I year Certificates of Deposd 
L MINIMUM AMOUNT S2500

UNIVERSAL SAVINGS 
has been paying the 
HIGHEST DIVIDENDS 
consistent with SAFE
TY and SOUND MAN
AGEMENT for over 52 
years.

has been the

I t

3-? °to
6 year Certifies of deposit 

< MINIMUM AMOUNT / 
\ S5 000 /

63a
2* > year Certrfcates of Oposd 
< MINIMUM AMOUNT $5.000

°lo

Universal
SAVINGS

1800 S. HALSTED
F oft; rnt* . sc MAJttA cyouoc

INVESTMENT 
PASSBOOK 
ACCOUNT

All accounts are in
sured up to $40,000 
by the FEDERAL SAV
INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR
ATION.

Located just south of the Chicago Circle Campus
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Derwinskis nori aiškumos
Kongreso atstovas Edward J. Derwiskis, gerai su

sipažinęs su painiais Rytų Europos valstybių klausimais 
ir dar geriau pažįstąs dabartinį valstybės sekretorių Hen
ry Kisingerį, reikalauja daugiau aiškumos ir labai tiks
laus pareiškimo. Atstovas Derwinskis yra kongreso už
sienio komiteto narys. Jis gerai pažįsta kitus komiteto 
narius, jam žinomi ir Valstybės Departamento pareigū
nai,- jis dažniau negu kiti kongreso atstovai palaiko ry
šius su žmonėmis, kurie savo atstovus siunčia į Washing- 
toną, į Baltuosius Rūmus ir kai kurias valstybines įstai
gas.

Kai sindikuotoje Amerikos spaudoje praeitą savaitę 
pasirodė reporterių Evanso ir Novako pranešimas apie 
praeitais metais Londone vykusį pasitarimą su Europoje 
veikiančiais Amerikos diplomatais, tai atstovas Derwins 
kis tuojau pareikalavo, kad sekretorius Kisingeris infor
muotų užsienio komitetą apie paskelbtų instrukcijų tik
rumą, o jeigu praneštos žinios buvo tikros, tai kaip sek
retorius galėjo eiti prieš prezidento paskelbtą J AVužsie- 
nio politiką. Sekretorius nepasaokė, ar tokios instrukci
jos dilpomatams buvo paruoštos, bet jis pradėjo aiškin
ti, _kaip jaunesni Valstybės Deupartamento tarnautojai 
net ir tiksliausias instrukcijas supina ir pasiunčia visai 
priešingas instrukcijas, negu vyriausybė buvo pasiryžu
si duoti.

Derwinskis pareikalavo, kad sekretorius Kisingeris 
pasisakytų prieš reporterių Evanso ir Novako paskelb
tas netikras žinias ir pareikštų, kad Valstybės Departa
mentas nepritaria tokiai politikai, kokią tariamai skelbė 
Helmut Sonnenfeld Londone vykusiame diplomatų pasi
tarime. Kisingeris bandė įtikinti komiteto narius, kad 
pareigūnas Sonnenfeld yra tokios pačios griežtos prieš 
Sovietų Sąjungą politikos šalininkas, kaip ir šio komite
to nariai. Be to, jis pridėjo, kad Sonnnenfeld yra darbš
tus, problemas studijuojantis pareigūnas, jis nenorėtų 
tokio žmogaus netekti Valstybės Departamente.

Derwinskis norėjo, kad sekretorius Kisingeris aiš
kiai paneigtų, kad Valstybės Departamentas nepritaria 
“organiškai unijai’,, kurios siekia Sovietų Sąjunga.

Sonnenfeldas yra įsitikinęs, kad nebus taikos su So-

RAŠO D AN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Visi trokšta laisvės

Vengrijos vidaus reikalų ministras Lašlo Rajk, čekų 
pirmasis sekretorius Rudolf Slansky, Bulgarijos vice
premjeras Traicius Kostovas ir čekoslovijos užsienio 
ministras Clementis buvo sušaudyti. Jeigu Gomulka 
ir Kadaras liko gyvi, tai tik per stebuklą Vengrijos ir 
Lenkijos ekzekutoriai lūkuriavo ir nesiskubino ištiki
mų komunistų nužudyti.

Tuo tarpu Rusijoje pats Stalinas žuvo. Kurį laiką 
dar ėjo rungtynės tarp komunistų pačioje Maskvoje, 
bet kai laimėjo Nikita Chruščiovas, tai buvo truputi 
pakeista sovietų politika su pavergtų kraštų komu
nistais. Churščiovas. išsikalbėjęs su suimtuiju Ka
daru. ne tik jį paleido, bet pasikvietė būti pačiu įta
kingiausiu komunistu visoje Vengrijoje. Kadaras pri
žadėjo glaudžiausiai bendradarbiauti su Chruščiovu ir 
visa Sovietų Sąjunga, kad tiktai paliktų jį gjwą ir ne
pasielgtų taip, kaip Rusijos komunistai pasielgę su 
vidaus reikalų ministeriu Rajku.

Ką Kadaras pasižadėjo sovietų valdžios atstovams, 
— nežinia, bet šiandien kiekvienam aišku, ka jis, so
vietų policijos dėka, dar ir šiandien tebevaldo Vengri
ją. Kaip Lietuvoje buvo neprieinamas Sniečkus, taip 
Vengrijoje neprieinamas Kadaras. Būčiau norėjęs iį 
pamatvti ir paklausti kelis dalykus, bet žinojau, jog tai 
neįmanomas dalykas.

Kadaras pasižadėjo klausyti Maskvos. Jis jos klau
so. bet jis nėra toks žiaurus, koki buvo ankstyvesni

niška unija”, t. y., kol JAV nepripažins dabartinių so
vietu, laikomų žemių tikrai sovietinėmis' žemėmis. Pran
cūzai, britai, amerikiečiai ir kiti pasitraukė iš karo me
tu užimtų sričių, tuo tarpu Sovietų Sąjunga nepasitrau
kė iš Rytų Vokietijos, Rytinės Lenkijos, Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Vengrijos, Bulgarijos, Ukrainos ir kitų 
Rytų Europos sričių. Sovietų Sąjunga išprievartavo už
imtas valstybes ir prisijungė jas prie Sovietų Sąjungos. 
Bet iki šio meto JAV šios prievartos nepripažįsta, Rytų 
Europos valstyjų aneksiją atnešta. Atrodo, kad Sonnen
feldas patarė diplomatams vairuoti ta prasme, kad so
vietų smurtas būtų pripažintas. - ■ -y

Atstovas Derwinskis, turėdamas galvoje sekreto
riaus Kisingerio pareiškimus, padarytus atstovų rūmų
užsienio komiteto nariams ir reporterių Evans ir Novak 
paskelbtus tos žinios išryškinimus, yra nepatenkintas da
bartiniu valstybės sekretorium. Chicago Sun Times ko
respondentui Morton Kondracke, be kitų dalykų, Der 
winskis pareiškė: '

Aš nepasitikiu Kisingeriu. Pas jį yra tendencija 
kalbėti dviprasmiškai. Jis nepaneigė Sonnenfeldui 
primetamos politikos. Aš laukiu pranešimo, iš Baltų
jų Rūmų apie visą šitą reikalą. Jeigu tas pranešimas 
manęs netenkins, aš eisiu tiesiai pasimatyti su Di
džiuoju Baltuoju Tėvu (Fordu), ir jeigu net ir ta
da negausiu aiškaus ir kategoriško paneigimo, tai 
viennintelis kelias bus Sonnenfeldą atleisti iš užima
mų pareigų; Aš jau du kartu, kreipiausi j prezidentą 
ir prašiau, kad atleistų Kisingerį, bet iki šio meto jis 
jo neatleido, ir reikalauti, dar kartą, kad jis tą pa
darytų, tai turėčiau daužyti savo galvą į 'akmeninę 
sieną.” (Chicago Sun Times, 1976 m. kovo? 30 d., 10

a
Atstovas Derwinskis prašė Kisingerį, kad jis paneig- 
organiškos sąjungos” teoriją, kurią pirmieji pradėjo
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seklbti sovietų valdžios agentai. Kisingeris to' nepadarė 
Derwinskis prašė pavaryti Sonnnenfeldą,, Kisingeris ir 
tokio žingsnio nesiryžo imtis. Dabar Derwinskis kreipė
si į prezidentą Fordą, prašydamas aiškaus ir nedvipras
miško prezidento pareiškimo, bet antradienį jis dar neturė 
jo atsakymo iš Baltųjų Rūmų.

Reikia' turėti vilties, kad atstovas Derwinskis iš 
prezidentūros tokį pareiškimą gaus. Jis padėjo Dr. Ka
ziui Bobeliui gauti iš prezidento svarbų pareiškimą prieš 
pačią konferenciją; jis įtikino prezidentą pakviesti kong
reso vadus ir stambesnių organizacijų veikėjus, kad jie 
girdėtų prezidento daromus pareiškimus, jis įtikino pre
zidentą, kad pasikviestų ir valstybės sekretorių^ savo au
simi pranešimą išklausytų. Reikia manyti, kad' atstovas 
Derwinskis laimės ir šį kartą. Jeigu pats prezidentas ne
padarys tokio' pareiškimo, tai jis įsakys sekretoriui Ki- 
singeriui jį padaryti. Galimas daiktas, kad jis bus pada
rytas abiejų akivaizdoje. Juo greičiau prezidentas For
das tokį pareiškimą pats padarys arba įsakys valstybės 
sekretoriui padaryti, tai bus geriau pačiam prezidentui 
ir visiems Rytų Europos kilmės amerikiečiam .

“Organiškos sąjungos” išmislas reikalingas, Sovietų 
Sąjungos ekspansijai pateisinti. Kada raudonosios armi
jos tankai įsiveržė į Lietuvą, tai Scyįetų diplomatai,7 ka
ro vadai ir agentai tvirtino, kad dabar Lietuva bus sau
gi, nes ją saugos galinga Raudonoji armija. Vokiečių 
tankai ir aviacija tą “armiją” labai lengvai supiaustė j ga
balus ir laisvai veržėti Sovietų Sąjungą. “Organiškais” 
Lietuvos prijungimas neapsaugojo Lietuvos ir nepadė- nai į rusų žemss. '

RAŠO VLADAS RASČIAUSKAS'

KELIONĖ Į PIETŲ AŠIGALĮ
šeštadienį, šių metų sausio 3( nes jis' daugiausia gyvena ir, 

dieną, mūsų laivas, plaukęs vi
są naktį ir apiplaukęs vadinamą 
Vakarinio Taško bei visas Ja-< i' ' * i v ■ > U t ‘ r šon salas, išmėtytas siaurės va
kariniame Malvlnų salų kampe, 
pasiekė CSrsash salą, įplaukė 
į uosto sritį, kad vėjas jo nesiij- 
buotų ir Atlanto bangos nedau
žytų ir paleido inkarus. Laivui 
sustojus, papusryčiavome, tin
kamai apsirengėme ir zodikais 
buvome išvežioti į pačią Car- 
sash salą.

Saloje iš tolo matėme ke
lias pingvinų kolonijas, užėmu-l 
sias savo" teritorijas įvairiuose! 
salos pakraščiuose. Labiausiai 
į akis metėsi magelaniškas 
pingvinas. Pasakojama, kad 
Magelanas, plaukdamas įvai
riais Ugnies Žemės kanalais, 
pats noriai valgė ir savo laivo 
įgulą noriai maitino šios rūšies 
pingvinais. Sako, kad mėsa jų 
gana riebi, bet jeigu bekepant, 
taukus gerokai nuleidžia, tai 
ji esti skani ir maistinga. Ma
gelano įgula buvo išalkusi mė
sos. Visą laive turėtą mėsą jie 
jau buvo suvalgę. Tais laikais 
laivai neturėjo šaldytuvų, tai 
daugiau mėsos negalėjo vežti. 
Jėiku įsidėdavo daugiau, tai ji 
sugesdavo. Pingvinai buvo la
bai lengva sugaauti ir lengvai, 
nupešus pūkus, galėjai leisti į 
puodą. Eako, kad pingvinų sriū 
ba esti labai gera.

Kiti pasakojo,kad šiam ping
vinui duotas. Magelano vardas,

veisiasi Magelano vandenyse. 
Jų yra didelės kolonijos Mal- 
vmų salose. Magetaniškų pin
gvinų gali rasti Patagonijos pa
kraščiuose, išilgai visą Argen
tinos Atlanto pakraštį. Jų yra 
apsčiai Magelano sąsiauryje, 
Kur Ramusis ir Atlanto vande
nynai susitinka. Daug galima 
užtikti Čilės-salose ir-pietinia
me josios pakraštyje.

Magelaniškas pingvinas ski
riasi iš kitų savo baltu kalhie- 
riūm ir juoda juosta papilvėje.

I Kiti pingvinai yra dažniausiai 
viršuje juodi, o apačioje balti, 
tuo tarpu magelaniškas pingvi 
nas turi kalias juodas ir baL 
tas juostas. Kai jis plaukia van 
denyje, tai ta juoda juosta jam. 
pilvą suspaudžia, o baltas raik 
štiš apie galvą, yra'.panašus į 
kino kepuraitę kuri apsaugo 
jo akis nuo stiprių saulės spin
dulių. Paprastai šie pingvinai 
esti Šaltame arktikoš . klimate, 
bet vasaros metu jų mėgiamo
se salose esti gerokai karšta, 
tai balta juosta jiems gali bū
ti naudinga.

Be jau minėtų magelaniškų 
pingvinų, saloje radorpe kelias 
kolonijas vadinamų-genčių pin 
gvinų, ir įvairiausių jūros pau 
kščių. Man labiausiai patiko 
šioje'saloje- apsistojusios žą
sys tokios baltos ir tokios 
didelės, kad gali žiūrėti į jas ir

• neatsižiūrėti.
Didžiausia šios salos nauz

jo sovietų karo jėgoms ginti sovietų teritorijos. Rusija 
būtų saugesnė jeigu sovietų karo jėgos. pasitrauktų gry-

vo Enro Gero. Jirmasis galėjo labai greitai pakeisti sa
vo nuomonę, o antrasis buvo nepaprastai griežtas.

Kur aš bevažiuočiau, man visą laiką rūpi patirti, 
ką žmonės šino apie kitus kraštus, ką jie žino apie 
Ameriką, kaip jie lygina Ameriką su Sovietų Rusija 
ir. — kas svarbiausia, — kaijp gyvena krašto gyvento
jų dauguma.

Trumpoje kelionėje daug patirti negali. Dar sun
kiau, kai nemoki vietos kalbos. Bet man smagu pa
sakyti, kad veik visur šiandien galima rasti žmonių, 
kurie gana gerai ir gražiai kalba angliškai. O kai rei
kalas eina apie paprasčiausius gyvenimo reikalus, tai 
ten ir kalbos labai daug nereikia. Ten gali suprasti, 
ką žmogus nori pasakyti. Net jeigu jam kartais ir 
trūksta žodžių, bet visuomet gali suprasti, ką jis norė
jo pasakyti. “No” beveik visose kalbose vienodai skani 
ba. Jeigu to žodžio nevartoji, tai galvos pasukimas ar 
jos pakratymas pasako, taip ar ne.

Apsigyvenau dideliame viešbutyje, esančiame pa
čiame Budapešto centre. Kambarys gražus, švarus, pa- 
tarnavįųias geras, nors jis gana brangus. Vengrams 
reikia dolerių, kaip jų reikia lenkams, rusams ir ki
tiems Europos gyventojams.

Visi žinome, kad apie didžiuosius viešbučius vi
są laiką sukinėjasi įvairūs valdžios atstovai, kurie no
ri patirti, kuriais sumetimais užsieniečiai atvažiuoja. 
Bet apie viešbučius alsiranda žmonių, kurie nieko ben
dro su valdžios įstaigoms neturi, bet ntfri patirti, kas 
pasaulyje darosi. Pradžioje visi žmonės yra gana ofi
cialūs ir prisilaiko oficialios politikos. Bet kai paval
gai su žmogum pietus ir išmeti stiklą alfcus, tai ir kie
čiausias valdžios atstovas truputį atlyžta. Keli klatrsi-

Vengrijos valdytojai komunistai. Jis nėra toks žiau- mai padeda jam nukdypti nuo oficialios linijos ir pa- 
rus. koks buvo Matijas Rakoši, arba koks griežtas bu- sako, kokia yra šiandieninio gyvenimo tikrovė. Reikia

neužmiršti, kad gyvenimas už geležinės uždangos-la
bai suvaržytas įvairiausiais -patvarkymais. Mes Ame- 
rikoje galime pradėti bet kokį biznį, tuo -tarpu kai 
Vengrijoje bizniui pradėti jsąlygos yra nepaprastai 
sunkios. Ten birznį, kiek aš supratau, gali pradėti tik
tai tuo atveju, jeigu turi gerą užtarėją aukštybėse. Be 
tokio užtarėjo, jdks biznis neįmanomas. ■ ;

O vis dėto Vengrijos žmonės geriau gyvena, negu 
rusai, lenkai arba bet kuri kita’ tauta, patekusi “ko
munistinės orbitos” sukūrin. Visi pripažįsta, kad tas 
Janušas Kadaras yra geras vengrų gynėjas. Jis nepra-. 
šė sovietų valdžios atstovų, kad atiduotų jam Vengri
jos valdžią. Jis sutiko bendradarbiauti Su Chruščiovu 
tiktai po Lenkijos įvyktų. Vengrai galėjo nežinoti, kas 
darėsi Lenkijoje sukilimo prieš Rokosovskį metu, bet 
KadarOs buvo gerai informuotas. Jis žinojo, ką len
kai iš rusų išsikovojo, bet jis taip pat gerai žinojo, 
kad sovietų valdžia nenorėjo panašių įvykių. Rušai 
žinojo, kad iš Vengrijos nuotaikos gali persimesti į, 
Rumuniją, Vokietiją, Pabaltijo kraštus. Rusai būtų 
laimėję karą prieš vokiečius, bet jie neturėjo jėgų pa
sipriešinti prieš vietos gyventojus. Lenkai sukrėtė Mas 
kva.

Jeigu-prie gerai ginkluotų ir vieningų lenkų'būtų7 
prisidėję vengrai, tai paties Chruščiovo rankos būtų 
pilnos. Jis butų nepajėgęs atsipirti. Reikia neužmirš
ti, kad tuo metu pats Chruščiovas dar turėjo didelę 
opoziciją ne tiktai* Centro komitete, bet ir pačioje ka
riuomenėje, bei policijoje.

Kacįjras sutiko būti rusų kvislingu, bet jis reika-^ 
Tavo, krad rusai padarytų jam specialias nuolaidas. 
Rusai nenorėjo, kad Varšuvos arba Dancigo įvykiai 
pasikartotų Vengrijoje, todėl Kadaras buvo pakan
kamai apdairus, kad. pasinaudojo šia rusų -baime, Ru-
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jiena — buvo nuolatiniai'salos 
gyventojai. Nespėjo laivo zo
diakai priplaukti prie irau to, 
mus jau pasitiko saloje7 gyve
nanti anglų MeGall šeima. Jie 
niums prisistatė, kaip Robert 
ir Lorrtaine, kurie'ramiai sa
loj^ gyvena, verčiasi avimis, pa 
sigauna sau šviežios žuvies, pa 
sirenka šviežių žąsų kiaušinių, 
pasipiauna avį, pasimelžia pie 
no ir augina šeimą. Man tokio
je saloje būtų nuobodu, bet'jie 
sako, kad niekad Benuobo
džiauja. Jiedu j au gimę Malvi- 
nų salose, j čia tėvus palaido
jo, vaikus išaugino ir rengiasi 
dienas baigti.'Didžiausią pelną 
nešantis galvijas yra avis Dar
bo su avimis netdaug. -Jas pa
leidžia į salą ir jos gali visą 
laiką skambyti žolę. Avys- yra 
pripratusios -prie.-salos-paukš
čių, . o paukščiai visai nebijo 
avių. Vieni 'kitiems nekenkia. 
Paukščiai leidžiai į ’Jūrą -žuvų 
gaudyti, o -avys maitinasi švie
žia žolele.’Visa- bėda, kad salo
se tos žolės labar mažai išauga.

McGill šeima mus labai-gra
žiai sutiko, parodė; savo’ 6 kam 
barių medinį namą, .tvartus, 
gardą galvijams. Kai įžengėm ' 
į vidų, tai buvo malonuj neg, 
vidus namo buvo šildomas. Iš
sikalbėjus paaiškėjo, kad ši-į 
lamą jie pasigamina 'durpėmis. 
Saloje jų tėvai rado durpyną. 
Kiekvieną metą jie privalo pri
sikasti durpių, jas-'ištisus me
tus džiovinti, kad ateinančią 
žie ąmjie galėtų tomis durpė
mis sau ka mbariūs pasišildyti.

(Bus daugiau),
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YRA RAKŠTIS JŲJLKYSE

sų maršalai buvo labai jau akiplėšiški, bet 'Sovietų 
valdžios atstovai nebuvo toki jau drąsūs, nes jie buvo 
geriau informuoti, negu maršalai.

Matyti, kad sovietų valdžia buvo davusi kitokias - 
instrukcijas- Vengrijoje buvusiai rusų armijai. Karo 
pabaigoje rusai labai .jau žiauriai pasielgę su vengrais, 
norėjusiais išsaugoti šiokią tokią nepriklausomybę. So
vietų čekistai, dirbdami su sovietų karo policija, įsi
viliojo vengrų karo vadą, o vėliau jį nužudė^ržuvo pats 
vengrų premjeras Nagy ir visa eilė kariškftį.Wengrai y 
komunistai šito rusams negalėjo dovanoti.' 'jtfaskva 
sušaudė lietuvį Angarie4,-o-kiti komunistai aieko ne
sakė,tuo tarpu Kadaras, besikalbėdamas su Chruščio- 
vu, kvietusiu jį kraštui valdyti, aiškiai pasakė, 4cad be 
jo žinios vengrai nebūtų vežami į Rusiją, ar į Lenkiją 
ir ten žudomirtkaip buvo padaryta su keliais'Vengri
jos komunistais. ✓

Daugelis stebteL'bėt Chruščiovas sutiko.JJatti terū
pėjo vienas dalykas: kad tik Kadaras sutiktų perimti 
Valdžią ir pasižadėtų bendradarbiauti su Chruiščiovu. 
Rasirodo, kad Kadaras moka bendradarbiauti < ne tik 
su Chruščiovu, bet ir su Leanidu Brežnevu.-Brežnevo 
politika skyrėsi’mm Chruščiovo politikos pačioje Ru- . 
sijoje, bet ji nieku nesiskyrė Vengrijoje. Jeigu Brež
nevas pradėdavo reikalauti daugiau produktų K Veng 
rijos, tai Kadaras turėjo drąsos važiuoti, į Maskvą ir * 
priminti sovietų valdovams jam duotuk jmtadus. Be 
to, jis pakviesdavo rusų valdžios atstovas -AtVykti į 
Budapeštą, kur jis atvykusias pa vaiši ndaVopwSai s ge
riausiais Vengrijos vynais,- ažmigdydavU gražiomis 
dainomis, o prikeldavo kelių smuikų muzika.

t,'... . -(Bus daugiau),
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Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, HL
VAlxAJNDuS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 area 562-2728-

KEZ-; GI 8-0873

DR. W. EISIN - E1SINAS 
' AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS ' 

'GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
- 6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

M. Šileikis Dailininko žmona a. a. Paulina

j ‘ '

Pyktis ir neapykanta saviesiems

TEL. — BE 3-5893'

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR.CHIRUKGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBE AKIV'LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tek: 561-4605 ir 489-4441

1002 N. WESTERN AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVĖ. 

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98G1

' DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS:. Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

Atrodo lietuviai taikūs ir at 
laidūs. Prisimename per pir
mąją rust] okupaciją kaip ku 
ritį žydi] tautybės žmonių iš
sišokimus prieš tikruosius sa
vo krašto gyventojus lietuvius. 
Daug kam ir skaudžiai nuken- 
tėti nuo jų teko. Tačiau kada 
atėjo kiti sužvėrėję naciški oku 
pantai o su jais kartu ir žy
dams baisios dienos, daugumas 
lietuvių viską užmiršo. Jų ne 
tik gailėjo, bet kuoi*.galėdami 
padėjo. Kaip kurie- stengėsi 
juos gelbėti rizikuodami ir pa 
tys atsidurti žydų padėtyje, ži
noma, tokiame beprotiškame 
košmare negalėjo' nelaimin

giesiems suteikti visuotinos pa
galbos. , X ...

Ir lietuvių daug:. nukentėjo 
nuo buvusių komunistų.- drau
gų, antrųjų okupantų. Ir jie, 
kaip ir pirmieji apiplėšė kraš
tą, daug žmonių kankino ges
tapo kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose. Daug ir žuvo 
nuo nacių siautėjimo. Tačiau 
kada atėjo" antrą raudonoji 
okupacija, kada jie nusiaubė 
Rytprūsius ir didelę dalį Vo
kietijos, ten kilo tikras badas. 
Daug vokiečių pagalbos ieškoti 
ėjo į okupuotą Lietuvą ir ją ga 
vo. Gavo nežiūrint, kad ir Lie
tuva tada buvo nusiaubta. Da-

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”, •
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

MIELAM BIČIULIUI •

VLADUI KARPUŠKAI
X- ... ..-X- ■■■- .r.

- mirus,
žmonai Onaų dukrai Aldonai, sūnui Jonui ir jų šeimoms, 

broliui Petrui ir kitiems giminėms liūdesio valandoje < 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

STASYS IR JULĖ GRIGARAVICIAI IR ŠEIMA

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR ' 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: an-zad. nuo 1—4 po pietą, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. .vak.

Ofiso telef776-2880 j ?.
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

Tel.; PR 8-1223 /
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietą ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C 
C H I R U R G A S 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef.: H Em lock"4-2123

\

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA1
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra'Amerikoje beįsi- 
ktiriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kama 7 dol.

Razid. tatef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bau 
dažai. Spaciall pagalba kojoms

I (Arch Supports) ir 11

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
28S0 West 63rd St., Chicago- III. 60629

TalaL: PRospoct &5084

SKAITYK PATS IR PARAGTN/

’ KITUS SKAITYTI

r a* u r tekas

x Č1KAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiųdse. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias x 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat' 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas Žemaitis, x LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai 106 peL Kaina $2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO.4JNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $L50.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
, NAUJIENOSE, 1734 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060Ė

ftfsMankaat darbo valandomis arba užsakant paštu <r pridedant 
čakL^ pUMt^ paHaM^

■ ■■ 4 — -"-i- ,-J

skriaudų. Jas visi žinome. Bet 
kada vokiečiai Lenkiją paklup 
dė, pulkai lenkų kariuomenės 
ir civilių užuovėjos ieškojo Lie
tuvoje ir ją gavo. Buvo priim- 

iti, apgyvendtetitir pamaitinti.7
Taip, lietuviai taikūs ir at

laidūs. Tai nuo senų laikų ryš
kus lietuvių tautos bruožas. Ir 
keista kad jie nėra toki taikūs 
ir atlaidūs sąvo tarpe. Tik-pri 
siminkime mūs visuomeninį 

; gyvenimą. Matome kiek kar
tais neapykantos išliejama sa
viesiems. Ypatingai šiuo me
tu neapykantaįsisi ūbavusi Lie
tuvių Bendruomenėje. Bend
ruomenės .steigėjų daug į ją 
buvo dedama gražiausių vil
čių. O dabar matome kas iš to 
išėjo. Net brangiausios -lietuvių 
tautos šventės minėjimai ne- 

i apsieina be piktų intrigų. Tuoj 
atsiranda žmonių, kurie prade 
da drumsti šventiškas nuotai
kas. Tas atsiliepia ir mūsų 
spaudoje, štai ..veiklus visuome 

•nininkas dr. Dargis pakviestas 
; Detroite minėjime pasakyti kai 
j bą. Jį girdėję buvę labai pa- 
I tenkinti. Bet iš-ki tos pusės tuoj 
neapykanta. Ir tik dėl to, kad 
jis yra suskilusios Bendruome 
nės. opozicijoje. Kad jis nori 
stiprios vieningos Bendruome
nės. /

JAV, kurios ir mūs daugelį 
priglaudė nelaimės metu, šven 
čia savo valstybinio gyvenimo 
200 metų sukaktį Susidarė ir 
lietuvių komitetas tą sukaktį 
paminėti. Organizuojama pro
grama- ir kiti su minėjimu su
siję reikalai. Ir kagi! Ir čia ne
apsieita- be piktų intrigų. Pra
dėta atkalbinnėti tautinių šokių 
grupes, kuris j aū buvo sutikę, 
programoj nedalyvauti. Atkal
binėta net su pagrasinimais. Tų 
piktų intrigantų laikraščiai net 
apmokpkamus skelbimus at
sisako dėti.

Bene daugiausia iškeliantis 
Lietuvos- okupantų, nusikalti
mus yra laikraštis Naujienos. 
Naujienos pasisako ir dėl Ben
druomenėje įsimetusio vėžio. 
Ir štairiš to paties lagerio Nau
jienoms sklinda didžiausia ne 
apykanta. Net atsispaudinę 
šmeižiančius lapelius per pa
samdytus vaikus platina. Pyk
tis savitarpio nesusipratimus 
neleidžia išsiaiškinti.

UPYTtfi DRAUGIŠKO KLUBO nri> 
rinkimas įvyks penktadienį, balan
džio 2 d. Bataan salėje, 4046 South 
Western Ave. Pradžia 12 vaL vidu-i

*Jie giedote Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę". Apr. 1553.

. - . Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo
dieni. Kviečiame visus nanus aUl- garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
tarti. Svečiai, norį pnsirasyu, pra* gįe$£Bęf kurioje sąkema: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė- 
tartL Evečiai, nori prisirašyti, pra- kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
Š4MUi atsilankyti. Po susirinkimo bus gaibę ir palaiminimą-’, žinodami^ kad šita naujoji giesmė yra Įniks moji žinia, 
vaišes. A. Kalys. Evangeliją, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek

JONIŠKIEČIU LABDARYBĖS IR gū®ės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
Kultūros- klubo susirinkimas ivvks tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
antradieni, balandžio 6 dieną Vyčių kantrybes ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo, 
salėje. 2455 W. 47th St Pradžia Ii 
vai po pietų. Kviečiame visus na-! yjSj mirtis yri žiiuri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml
nūs ir svečius, norinčius būti nariais, į klausimą atsako knygutė "Viltii po mirties", kurią gausite
ataĮan^it. 'Dinnrc daug reikalų ai> nemolemaL Rašykite: 
tarti. Po susirinkimo bus z vaišės.'

išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiąu-

CHIC AGOS LIETUVIŲ ] 
NAŠLJUKIŲ ir pavienių klubas ba*

F; ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629. 

IV. RAITO TYRINĖTOJAIN’ASLJ?’
landžio mėn. 3 d., 7 vai. vakaro ruo
šia linksmą* šokių vakarą Bataan 
Hall, 4046 So. Western Ave. Veiks 
bufetas su įvairiais gėrimais, šilti 
bei šalti užkandžiai, turtinga loteri
ja ir kitos įvairenybės, šokiams gros 
Jurgio Joniko orkestras. Asmeniui 
įėjimas $2. Visi nariai ir svečiai 
kviečiami atsilankyti.

V. Cinką, sekr.

PERKRAUSTYMAI

' M 0 V i N G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA t ŠERĖNAS
- Tel. WA 5-3063. . . . . . . . . . . . . . ——

; MOV I N G
Apdraustas perkraustymas 

į iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS-

823 West 34 Place
* Tek: F Rentier 6-1882

■ ■■■ .i

GRAD1NSKAS
ORO VĖSINTUVAI 

SENOMIS - ŽEMOMIS 
KAINOMIS

2512 W. 47 ST. • F R 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8.
Sekm. ir tree, uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
’ GĖL1NYČIA

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Rimtai pagalvojus negali su
prasti kam tas reikalinga ir ko
kią iš to pandą turi tie, kurie 
tą visą velniavą kelia. Juk sa
vo energiją gaįėtę sunaudoti 
naudinguose lietuviškos veik
los baruose ir prieš tikrąjį sa
vos tautos priešą. Vietoj labai 
reikalingo vieningo darbo da
bar tik krinkame ir juo toliau- 
juo labiau tas pakrikimas ple
čiasi. Pagal Gailos pasisakymą 
Bendruomenė tikrai gali suskil 
ti į penkias dalis. Jau tenka gir
dėti, kad organizuojasi gru
pė, kuri žada steigti trečią Ben 
druomenę, kuri žada .būti nuo 
nieko nepriklausoma ir tuo už 
baigti visą bendruomeninį ker
mošių. Dar yra norinčių orga
nizuoti atskirą jaunuomenės 
Bendruomenę. Kiti vėl — ben 
dradarbiautojų. Atrodo lyg juo 
kai, bet kad tuo keliu einama.

Dar kas įdomių kad šis nuos 
mukis vykdomas ne iš apačios, 
bet iš viršaus. Tai kurgi mūsų

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom.

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės .ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
x kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS}
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

I

EVERY TREE 
IS A FAMILY TREE

Oor trees eod krest* 
pcoride your family ▼ith numy 

boon recrexnoa.
TKm’s why ir’i important to protect 

them from forest fires by 
foiknring Smokey’r ABCs: 

Alveys hold matches tin oold. 
Be sore to dro** eampfirfei, 

Mir the ashes, «nd dnr«*w 
them įgauti. Crash <U‘ 

smokes dead oat.

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 • 1742 “

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT|.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

pakanta, atlabhnnas ir taiku
mas? Jau daug mūs rimtų kul
tūrininkų ir visuomenininkų 
užsiminus apie . Bendruomenę 
tik ranka numoja. Atrodo, kad 
atmetus pyktį jau pats laikas 
būtų lietuviui paduoti ■ ranką 
lietuviui ir sujungtam jėgom 
statyti kas yra sugriauta. Lai
kas atsipeikėti iš šitos ' bend
ruomeninės gėdos. J

A? Venclova

Flense! Only yoc cae 
pceveoC forest Sees

SKAITYK IR KiĮAM PATARK 

SKAITYTI ’NAUJIENAS’

Htlp Keep .
Our Economy

JtfOOf

BUY U. 1. SAVINGS BOND*

4 NARIAI:
( Chicagos
* Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių

r Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
; TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
j 3307 So. UTUANTCA-AVENUE. Phone: YArds 7-3401 .

: BUTKUS VASAITIS
1446 So. 50th Ate^ Cicero, BL Phone: OLympic 2-1003

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

. GEORGE F. RUDMINAS
i 3319 So. LbųJANICA: AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

, STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTCZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

” 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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HELP WANTED'-. MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

NAUJAI SUPILTAS KAPAS

Paukščiai yra geriausi šio turku prekybininko klitentai. Konstantinopolyje šis pirklys išdės 
to savo prekes prie GaJato tilto ir sporto aikštės laiptų. Paukščiai laukia, kad turistas nusi 
pirktu maišelį grūdu ir pabertų laukiantiems alkaniems paukščiams. j r -.'

' —■■■ ■ m ........ . į ■ im—

We have position-openings in 
Printing, Radio, Graphic Arts. 
It is desirable if you,can speak, 

read, write Lithuanian.
Call

61M-3031, Ex. 2353 or 2553 
After 5 P. M. 694-3B15

— Petras Pocius išrinktas Si. 
1‘etersburgo lietuvių žiivuulo- 
jų klubo pirmininku. Klubo na 
riai turi 2 pramoginius greitini 
vius pasiekti geras žvejybos 
vietas. Organizuojant naują 
klubą daug pastangų įdėjo |>o- 
nia Aleksandra Lukas. Klubo 
tiksluose taip pat bus tautiniai 
ir socialiniai reikalai.

— ProĮ. Algirdo J. Greimo 
pokalbį aktualiom temom ruo 
šia Santara-Šviesa balandžio 2i 
d. Jaunimu centre. Prof. Grei
mas tiestu semantiką Sorbonus 
universitete, Prancūzijoje.

— Juozas Linarlas, jo sūnus 
Jaunutis Linartas ir Algis Gra- 
bnickas iš Floridos buvo atvy
kę į New Yorką atostogų. Be 
to, pramato aplankyti Washing 
toną ten esamus gimines bei 
pažįstamus ir tuo pačiu atliks 
visus kitus savo reikalus.

—"Pelkių Žiburėlio" literatu 
rinėje valandėlėje, .girdimoje 
per Margučio radiją“ tarp 2-3 
vai. p. p. šį ketvirtadienį, ba
landžio 1 d. akrorė Dalia Junk 
nevičiūtė skaitys Janinos Degu 
tytės eilėraščius.

— Dzūkų Draugijos susirin
kimas įvyks š. m. balandžio 4 
d. 3 vai. popiet Jaunimo centro 
106 kambaryje. Apie vyr. am
žiaus žmonių socialines proble
mas kalbės Aldona Rimienė.
— Jonas Lozoraitis, Cleveland, 

Ohio, rašydamas reikalais, at-

sintė Naujienų paramai $3 ka
lendoriaus proga. Tos apylin
kės, veikėjas užsisakė Naujie
nas šešiems mėnesiams, bet pa
vardės prašė neminėti. Dėkui 
už paramą ir už dėmesį.

—Dr. Juozas Tautvilą, Gary, 
Ind., užsakė lietuviškų knygų, 
o 3 dol. likusį paskyrė Naujie
nų naudai. Dėkui už paramą ir 
už bendradarbiavimą.

Want a part time job that pays 
$3.00 an hour? and no expe
rience required! and all train
ing fu mislied at NO COST TO 
YOU! If you do, then contact 
305th PSYOP BN.U.S. ARMY

REAL ESTATE
PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJ1MA1S

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE SA
Namai, Žemė — Pirdivimui | Namai, Žema — Pardaeit

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTU NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI
Į VIŠŲ AMŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

Gamtos dėsnis: kas gimė, 
tas ir mirti turi. Visai nesvar
bu, kiek džiaugsmingų pava
sarių išgyvenai, ar gruodo ke
liu per gyvenimą ėjai — nuo 
gamtos dėsnio, mirties nebeiiš- 
sisuksi... Tenka tik nusilenkti 
gamtos dėsnio, mirties nebeiš- 
bę... .

Nesenai tapo supiltas naujas 
kapas, mirė ir palaidotas Jur
gis Pėteraitis, diplomuotas is
torikas. Jis mirė š. m. kovo 
mėn 16 d. Chicagoje, buvo gi
minių, artimųjų ir gausaus bū 
rio visuomenės atstovi] pagar
biai palaidotas kovo mėn. 20 d., 
tautiniuose kapuose.
'' Tenka pripažinti, jog ne visi 

gimusieji, atėjusieji į šį mažu
tį erdvių tašką žemę palieka 
savo gyvenimo pėdsakus. Jur
gis Pėteraitis buvo vienas iš 
tų retų žemės keleivių, kuris pa 
liko .savo gyvenimo pėdsakus 
tautos kultūroje. J. Pėteraitis 
ne tik mokytojas, bet ir tautos 
auklėtojas, jis perteikdamas is
torijos mokslo žinias drauge 
skiepijo mokiniams ir tautinius, 
moralinius idealus. Velionis, gy 
vas būdamas, stipriai išgyveno 
Lietuvos laisvės netekimą, bet 
neprarado tautos laisvės vilties, 
ja pats gyveno ir kitus guodė!

Jurgio Pėteraiėio nueitas gy 
veninio kelias

J. Pėteraitis gimč-augo Klai 
pėdos krašte, Žemaitijoje, kur 
gimė gyveno ir visa eilė gar
bingų tautos sūnų, krovusių 
tautos raštijos lobyną, kaip tai: 
pirmosios lietuviškos knygos 
autorius — Mažvydas, Kr. Do
nelaitis— Metų autorius, Rėza, 
Kuršaitis ir kiti. J. Pėteraitis 
mokėti ir baigė Tauragės Mo
kytojų seminariją, studijavo 
Vytauto didžiojo universitete 
istorijos mokslus, "fcur ir įsigi
jo istorijos mokslo diplomą. 
Kaip diplomuotas istorikas, mo 
kytojavo Kaune Trečioje gim
nazijoje. Karo audros atblokš
tas į Vokietiją, mokytojavo: 
Shweinturto, Hanau ir Muenche 
no Lietuvių gimnazijose. Su šei 
ma imigravęs į Ameriką, įsikū 
rč Chicagoje, kur buvo Peda
goginio Lituanistikos instituto 
letorius, pradžioje akivaizdinio 
dėstymo, vėliau neakivaizdinio 
dėsytmo lektorius ir šias parei
gas ėjo iki pat mirties.
Velionis, J. Pėteraitis, kaip mo 
kytojas nesitenkino vien istori 
jos mokslo žinių perteikimu 
mokiniams, bet tiems faktams 
jis pūtė tautinės garbės, tauti
nio pasididžiavimo dvasią. Kun. 
Anso Trakio žodžiais tariant, 
J. Pėteraitis buvo mokytojų — 
mokytojas, mokytojas kūrėjas.

J. Pėteraitis, greta pedago
ginio darbo P. Lietuvių insti
tute, gyvai reiškėsi ir visuo
meninėje veikloje, jis buvo ak 
tyvus narys Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugijoje, vienu me
tu buvo ir jos pirmininkas. 
Priklausė Istorikų draugijai. 
Priklausė Liuteronų Tėviškės 
parapijai, kur garbingai atliko 
savo, kaip parapijiečio parei- 
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•NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JU AKYSE

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO; ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — TeL WA 5-2737 
3333 So. Halsted Pf., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANTINAS

■ Su1 dideliu' pasišventimu rč> 
mė vasario šešioliktosios gim
naziją Vokietijoje, ją rėmė ir 
finansiškai ir moraliai. Gimna 
zijos direktoriaus Natkevičiaus 
buvo pakartotinai kviestas at
vykti į Vokietiją, mokytojauti 
gimnazijoje, Į bet 4ėl ’ silpnos 
sveikatos negalėjo priimti sa
vo širdžiai malonaus profesi
nio pasiūlijimo. J, Pėteraitis 
daug rašė ir-periodikoj e, spau 
dai pateikdamas publicistinius, 
profesinius straipsnius. J. Pė- 
teraičio paskutinis straipsnis; 
berods, ir bu$ V. Lįąievičiaus 
ir jo. mokinių redaguotos Lie
tuvos istorijoj; profesinis, aka
deminis pristatymas Diryoje. 
šis jo straipsnis buvo stiprios 
kritikos, ilgas, ir patalpintas 
net keliuose numeriuose. J. Pė 
teraitis V.; Liulevičiaus istori
ją pristatė ne tik Kaip profesio- 
nalas istorikas, bet įr kąip tau
rus patriotas:,.

J. Pėterasti^ su apgailestavi
mu konstatavo faktą, kad ši V. 
Liulevičiaus jis tori j a yrą netin 
karna mokyklai: knygoje pa
teikti istoriniai' faktai yra Iš
kreipti, arba Sosąi nepateikti, 
ypač tie, kurie'gali, ;sužadinti 
mokinio tautinį p a si dži avimą. 
Diplomuotas i$toyikašį. J>.Pėte- 
raitis aiškiai ir 'drąsiai liudijo,

▼ . -V. ' r. ‘ ' . ...y Y _ ,

Kiekviena& lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Valkams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji.— En

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.
10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci- IR GYVENKIME C 

eero Avė. Virš $19,000 pajamų, žemi J \ '
mokesčiai. Puikus investavimas.

GIRAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu-

finansuoja
NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb.

butas 1-me aukšte ir 2 kamb: viršuje.
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

dowment apdrauda aukštajam hi mūras. Geros pajamos. Savininkas 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akčidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-C400. (Pr).

— Laikrodininkas A. Šerkš
nys. Taisau laikrodžius, aukso 
ir gintaro išdirbinius. Darau 
gintarinius žiedus. 3362 South 
Halsted St. TeL 523-2044.

' (Pr>.<

— Chicagos ’Meškeriotoją 
—Medžiotojų klubo metinis su
sirinkimas įvyks balandžio 4 
d. 1:30 vai. popiet Petronėlės 
svetainėje, 4500 So. Talman. 
Po susirinkimo bus kavutė.

Klubo Valdyba (pr.J

Insurance. Income Tax .
2951 W. 63rd St. Tel. 43^7878

p =======;
SOPHIE B ARCUS

RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA;
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma- 
, dienio iii penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet, — šeštadienį ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

TeleL: HEmlock 4-2413 k
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL 60629

1ST

6 butu iškilaus grožio gels\ 
ras. 4 auto mūro garažas. P; 
jums, Marquette Parke. S66J

2 butų puikus mūras, atskir 
mai. 2 auto garažas Marquet 
ke. Arti mūsų. $27,900. -

ARTI 73 — California 2 
Duikus 6 kamb.. 2 aukštų m 
2 auto mūro garažas. Labai p 
lūs gyventi. $23,300.

S A VTSTOVTAM profesiona] 
kiekvienam žmogui galima gei 
kti 2 aukštų mūro narna. It 
kamb.- butas ir modernus bizr 
mps 18 metu statytas 
Dries Marquette Parką. $38X

■

> 9 kambariu kain nauias ra 
virtuvės. 2 vonios, nauii k; 
Arti\Brighton Parko^ Galite gi 
imti.$36,500.

2 BUiTJ modemus mūro na 
garažu. Atskiri šildvmai. Ram 
gatvė Marquete Parke. $36,6t

MODERNUS 4 BUTU mūrs 
^uto mūro garažas. Atskiri SI 
^nt air cbnd. Arti .Maria H 
*45.500.

VALDIS REAL EST.

.JUBILIEJINIŲ METŲNAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū-' 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

N XUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę 
□eidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadofe melams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $850, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam men. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
f 39 So. Halsted St, 

Chicago, HL 60608 > T-

Į Į Siunčiu dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ---------------------------- --------------------

ADRESAS

loja Lietuvos ,.&tbriją L ; . - . 
. Velionis delsios *Y’- Liulevi

čiaus fėdagupgiš^ knygos- sietai 
josi iki- pat sa^j' mirtiėši Kyi'a-: 
klausimas, kodėlgi Lituanisti
kos institutas pay ėdė rašyti is
torijos vadovėj. <ne/.'diplomuo
tiems istorikams, fcaip kad bu
vo j. <Pėteraitis, dr. N. Sruogie
nė, ir kiti, bet patikėjo^ tokį at- 
sakomingą darbą tik , mėgėjui 
Liulevičiui ir.Jo talkininkams 
mokinantis!?.. .

J. PėteraičiuT'paskutinįjį su
diev pasakyti į šermeninę atvy 
ko gausus būrys žmonių, dau
gumą jų sudar® kultūrininkai, 
visuomenininkai, parapijiečiai. 
Velionies karstas skendėjo gy
vų gėlių puokštėse.

Kalbėtojų, atsisveikintojų su 
sidarė ilga eilėų pirmasis kal
bėjo prof. P. J-onikas, Pedago
ginio Lituani$Węos instituto 
rektorius, jis savo giliai išjaus 
toje kalboje pasakė, jog J. Pč- 
teraitis išaugo toje Lietuvos ap 
linkoje, kur lietuvybę gožė ne
lietuviškas eleiąęntas. Kur Jis 
ir gavo* geriausia įsisąmoninti 
savo genties, još likimo proble
mas, tad tautiniu likiminio rei 
kalo sargyboje iis ir stovėjo vi 
są amžių, kai^Į ąžuolas drūts 
prie Nemunėlio.

Priminė pirn&jį> pasaulinio 
masti lietuvių poetą, Kr Done
laitį pirmąjį kalbininką, kovo
toją Rėzą, Fr.'|KūTŠaitį, į šią 
kaimynystę įriklavo ir Jurgį, 
pasakė, kad jam tiaturhliai tu 
rėjo iškilti Irttuvybės raidos 
prasmė, lietuvių likimo klausi
mai.

Kalbėjo kun. Ansa Trakia, šis

vyko pasakyti pąąkutiBį sudiev

ir V, Natkevičius, Vasario še
šioliktos Gimnazijos direkto
rius tudmet buvojęs, lankęsis 
Clricagojer,“ Antanas Purvinas, 
Mažosios Lietuvos lietuviu drau 
gijos pirm. Jis akcentavo Jur
gio turėtą gilų tautinį sąmonin 
gumą. : Prisiminė ■ Jurgio, kaip 
diplomuoto, istoriko, griežtą ir 
teisingą Liulevičiaus redaguo- 
tos istorijos^pasmerkimą. Giliai 
įapagilestavo, tautiniai pasikly- 
jdbsių žmonių veinksmus.
s',." v■f’.,-'5'. Tįv

Al“ Brusbkienė Valeišaitė 
atsisveikino, kaip, .buvusi mo
kinė, Kauno Trečioje gimnazi
joje,jį'pądėkoj obu v. savo mo
kytoj ui už išmokymą pažinti 
liesą ir už ją kovoti. Rūta šiū- 
lytė — Pedagoginio instituto 
neakivaizdinio dėstymo stu
dentė, iš Kanados ji pasisakė 
besanti įsirikiavusi į tautinės 
kultūros kelią, ir yra pasiryžu
si tvirtai - žengti tautos keliu, 
šios jaunuolės žodžiai visus gi
liai maloniai sujaudino.

Kalbėjo dr. J. Adomavičius, 
didelis humanistas, visą savo 
gyvenimą .pašventęs artimo lai
mei ir dižaugsmui. Dr. V. Dar- 
gis kalbėjo — atsisveikino LB 
centro valdybos ir LB. tarybos 
vardu. Jautriai, giliu patriotiniu 
nusiteikimu kalbėjo mok. Ig. 
Serapinas, Pedagoginio Lituan 
nistinio instituto neakivaizdi
nio dėstymo direktorius, jis pats 
ir pravedė visą atsisveikinimą.

Sol, A. Buntinaitė ir Br. Va- 
riakojienė, Ar. Kaminskui var
gonuojant, pagiedojo kelete 
giesmių, maloniai, išlavintais 
balsais.

Liko nuliūdusi žmona mok. 
Marija dvi dukrelės, Basutė ir 
Danguolė su vyru Viktoru, jų 
du vaikučiai, Velionies vaikai
čiai, abudu gražiai lietuviškai 
kalba, yra dit mokyklos mo
kiniai. Ntenka abejoti, jog šie
du lietuviukai ir buvo velio
nies Jurgio pats didysis džiaugs 
irtas, kad yra kas savo vietoje 
tautai palikti... Jurgiui tebū
nie lengva svetinga Amerikos 
žemė! / Z. Juikevitieni
\ ' f - . -

; Didžiausias kainų 
pasirinkimas 

pas vieninteli

Chicagoje

NORMANĄ 
įjIURŠTEINA

TeL 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8469 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, QL 60601

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir-galimą skaitytoją 
adresus.

(Pr).

I HOMEOWNERS POLICY
Call Frank Zspolis I 

3208’A W.95th St.
GA 44654 |

F tVATt FARM 1

1 IMtVftANCI*

ally Company

2625 West 71st St. TeL RE 7

MITO'S REAL ESTj
PIRKSIT — PARDUOSIT 

NUOMosrr 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
♦369 ARCHER AVR. CHTCAI 

TeL 254-5551

LEMONTO APVT.TNKŪ.TR 
135-TA IR ARCHER AVĖ 

Tel. 257-5861

Real Estate. Notary Public 
INCOME TAX'SERVICE 

<259 S. Maplewood. TeL 254- 
Taip pat daromi vertimai, gin 
iškvietimai, pildomi pilietybės 
, šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AMD CONTRACT 
Namp Statyba |r Ramenta

HEATING CONTRACTOR 
rengia mieste Ir užmiesty nan 
jerstatau menas visų rūšių nan 
šildymo pečius, air-conditioning 
lens boilerius ir stogu rinas (gu‘ 
Dirbu greit, sąžiningai ir garant 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 Se WESTERN AVE. 

Chicago. HL 60609. TeL VI K

DĖMESIO
92—M M. AMŽIAUS VAIRUOT

Tiktai $70 pusmečiui automob 
Liability, apdraudimas penaJnlni 

' Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

v

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pirdavimsa ir Talaymaa 

2646 WBST Sfrti STRBIT 
TaMj RlgaMte MM1 

J

Pasveikink savo Jrau 
per "Naujienas"

APVT.TNK%25c5%25aa.TR



