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IŠRINKTA VISA SLA PILDOMOJI TARYBA
NEW YORK, N. Y. — SLA Seimo sudaryta komisija balsams 

skaičiuoti baigė darbą. Jų padarytas pranešimas sako, kad Pildo- 
mojon tarybon išrinkti šie asmenys: 7.' . ' . . j
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IS VISO PASAULIO

Fla.
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MILIJONU

. , Thomas Aiva Edison, miręs tiktai 1931 metais* elektros srityje 
padarė labai daug išradimu, kurie padėjo Amerikai atsistoti ant 
kojų, šiais metais minima 200 metu Amerikos nepriklausomybės 
sukaktis, todėl būtinai reikia prisiminti ir elektros energijos prP 
taikytoją pramonei ir apšvietimui. Paveiksle matome Edisoną, dir- 

g.v tanti savo tebyatoritoje^-.^ -L*- -
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IS BEIRUTO
PRADĖJO. LŪPINĖTI SEIFUS

Izraelis sustabdė Saudi Arabijos keleivinį 
lėktuva,.tikrina visus keleivius x

,LĖTAS, Libanas. — Gerai ginkluoti palestiniečiai, su-

gatvę ir (Biriųjų įstaigų^'miesto dalį, tuojau, susivežė įrankius ir 
pradėjo lūžinėti kasas ir seifus. Pradžioje išsivežė visus pačių 
bankų pinigus, o vėliau pradėjo lūpinėti bankuose esamus žmo-

" nių seifus^ - T

Pirmon eilėn palestiniečiams 
pavyko užpulti ir visiškai apva
lyti patį didžiausią ir seniausią 
Beiruto banką — Britų Artimų-

•. jų Rytų banką., Laimė, kad ban
ko seifai buvo keliose bendrovė
se apdrausti, tai savo turtus ten 
laikiusieji arabai galės bent ap- 
draudą gauti. Vėliau palestinie
čiai savo rankas pridėjo J>rie 
Beirute gerą biznį dariusio Ro
mos banko. Mažiausias , žydų ir 
libaniečių bankas buvo trečias iš 
eilės. Išnešta viskas — vietos 
valiuta, aukso atsargos, užsie
nio valiuta, doleriai, svarai, o 
svarbiausia — visos libaniečių 
seifuose laikomos • santaupos.

Seifąlaužytojarmanė, kad jie

atsakomybės, bet banku vado-' 
vybės žino, kas tuo metu valdė 
Beiruto sritį, kad veržėsi į užra
kinėtus bankus iFkas įsakė lau
žyti seifus ir į Libano šiaurę iš
vežė visas žmonių santaupas ir 
seifuose laikytas brangenybes.

Bankai išplėšti šiomis dieno
mis, bet žinia apie bankų apiplė- 
Šimą paskelbta tiktai pirmadie
nio rytą. Paskelbtą žinią pa
tvirtino. banko direktorius .R. 

. Edde, kuris kandidatuoja Liba
no prezidento pareigoms.

Praeitą šeštadienį palestinie
čiai vėl pradėjo laužyti paliau
bas ir veržtis į kitas Beiruto 

/ sritis. Visur jiems buvo pasto
tas kelias, šiandien, paskelbus 
žinią apie bankų apiplėšimus, pa
lestiniečiai vėl sustabdė atakas. 
Jų vadas*-Jumblatt paskelbė, kad 
dabar paliaubos galios, kol bus 
išrinktas naujas prezidentas. 
Manoma, kad žinia apie'bankų 
apiplėšimą ir seifų išlaūžimą pa
veikė kai kuriuos arabū: vadus. 
Ne visi pritarė Šitokiai kovos ta-k 
tikai. Karo vadovybė ^teisia ka
ro metu ; pasipinigauti bandan-

- čius vadus.
Iš Izraelio ateinančios žinios 

sako, kad Izraelio karo lėktuvai 
privertė nusileist Saudi Arabi
jos transporto lėktuvą, įskridu
sį į Izraelio erdvę. Pakilę lėk
tuvai privertė arabų lėktuvą nu
sileisti artimiausiame aerodro
me. Izraelio policija pradėjo ti
krinti kiekvieną keleivį.

• WASHINGTONAS.
darbių skaičiaus didėjimo, dau
gelio šeimų tėvams likus be dar- 

.bo, bedarbių išlaikymui išlaidos 
1975 metais padidėjo 21.4 nuo
šimčiais; 266,000 šeimų prisidė
jo prie arti 3.5 milijonų bendro 
bedarbių skaičiaus. Bedarbių 
skaičius pernai buvo vidutiniš
kai 8.5%, o 1974 metais buvo 
dar tik 5.6%.

Dėl be-

Šaltas
Saulė teka 5:17, leidžiaai 6:27
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Kinija Egiptui-pasiūlė draugystę

CAIRO. — Kinija pasiūlė 
Egiptui teikti iš Sovietų pirk
toms mašinoms reikalingas da
lis, kurias sovietai atsisakė duo
ti. Pasisiūlymas skaitomas nau
jos santykių tarp Cairo ir Peki
no draugingumo era. Egipto mi- 
nisteris pirmininkas Mandoug 
Salem išreiškė, kinams padėką 
ir į Pekiną išvyksta-vicepreziden- 
tas Hosni Musbarak tartis pre
kybos ir karinio bendradarbiavi
mo klausimais., a

Keisti-nepilnamečių mergaičių

MOUNT PLĖŠANT, Miss. — 
Per praėjusią savaitę penkioli
ka nepilnamečių mergaičių, vie
šosios mokyklos mokinių: mer
gaitė. staiga, apsirgo, krinta ant 
grindų, pradeda raitytis ir spar
dytis, kol galų gale apalpsta. Pa
tikrintai nustatyta, kad tos 300 
mokinių jokių narkotikų nevar
toja, bet-mokinių-tarpe sklinda 
gandas, kad viena mokinė “ap- 
kerėja” .mergaites woodbo bur
tais. -Tvirtinama, kad pašalinus 
tą ^raganą”, visi' “apsirgimai” 
praeis.' k - -r ■.

Galutina kaina už pagrobtą 
amerikietį

CARACAS, Venezuela. Grobi
kai per Venezuelos spaudą pra
nešė “galutiną’ kainą už vasario 
2t dieną pagrobtą Amerikos biz
nierių William Niehous, kurs yra 
Owens-Hlinois stiklo pramonės 
Venecueloje reikalų vedėjas. 
Grobikai už jo išpirkimą reika
lauja' neskelbiamos sumos pini
gų, iš kurių esą reikią apmokė
ti pagrobimo ir išlaikymo išlai
das ir nupirkti maisto produk
tų vietos varguomenei. Grobi
kai skelbia, kad tai esanti jų 
paskutinė sąlygas Niehous' sau
giam grįžimui.

Laos pradėjo “kutūrinę 
revoliuciją

VIENTIANE, Laos. — Nau
jieji Laoso valdovai — komunis
tai Kinijos komunistų pavyzdžiu 
pradėjo kultūrinę revoliuciją ir 
per praeitas 48 valandas spėjo 
sugaudyti šimtus žmonių. “Re
voliucijos” tikslas esąs “išnaikin
ti reakcionierius” ir “apsaugoti” 
žmones .nuo "Supuvusios” Va
karų kultūros įtakos. Valomų
jų taikinių tarpe yra jauni pa- 
tvirkėliai, prostitutės, “gemble- 
riai” (azartu lošikai) ir narko
tikų vartotojai. Laos informaci
jų ministerio Sisana Sisan aiš
kinimų, “kultūrinė revoliucija” 
turi tikslą išmokyti miestų gy
ventojus kaip reikia sekti ko
munistų revoliucinę liniją.
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Povilas P. Dargis — prezidentas 
Alėksandras Čaplikas—viceprez, 
Genovaitė Meiliūnienė — sekr; 
Euphorsine Mikužiūtė—-ižd. 
Shristine Austin — iždo globėją 
Josephine Mileriūtėiždo glob. 
Dr. Danielius Degesys — ;

\ daktaras kvotėjas.

Balsams skaičiuoti komisijon 
buvo .išrinkti Kapeckas, Sadai- 
tienė ir Spūdienė. Jie suskaičia
vo balsus ir daugiausia balsų ga
vusius skaito išrinktais. Kiti 
kandidatai gavo žymiai mažiau 
balsų.

Manoma, kad šiomis dienomis 
galėsime paskelbti, kiek kuris 
kandidatas gavo balsų. Tuo tar
pu skelbiame tiktai išrinktuo
sius.

Į Lėktuvų grobikų 
prieglauda bus Libija 
’ BANGKOK, Tailandas. — Trys 
Filipinų musulmonai pasigrob
tame Philipinę Airlines DC-8 lėk- 
"tuve su 10 įkaitų pirmadienio
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Baskų partizanų išradingumas

MADRIDAS, Ispanija. — 
Elektros srovė Baskų provinci
jos pramonės centre — Bilbao 
mieste užmušė policininką Mi
guel Gordo. Garcia, 41 metų, no
rėjusį nuimti ir pašalinti iškel
tą raudonai-žaliai baltą baskų 
tautinę vėliavą. Pasirodė, kad 
metalinis vėliavos kotas buvo 
prijungtas prie aukštos įtamjos 
elektros laido. Tai jau aštunta 
baskų nacionalistų partizanų 
spąstuose šiemet žuvusių žmo
nių auka.

HUBERT HUMPHREY ' 
KONKURENTAS JACKSONUI

Washington© senatorius Hen
ry M. Jackson sekmadienį pa- 
rešikė viltį laimėti balandžio 27 
d. demokratų {urminius rinki
mus, bet pareiškė, kad Pensil
vanijoje jo laimėtus balsus grei- 
čausia iš jo atitrauks sen. Hu
bert H. Humphrey, jei jo var
das per balsavimus bus sąrašo 
priešakyje.

Nutraukė paramą 13,000 žmonių

SPRINGFIELD AS, Hl. — Pra
eitą pirmadienį Viešosios para
mos departamentas sustabdė 13,- 
000 žmonių nedarbo pašapą. At
sakingi departamento pareigūnai 
nustatė, kad Illinois valstijoje 
13,000 žmonių, neturinčių teisės 
gauti nedarbo paramą, gauna 
valstijos čekius.

Šitas reikalas bus 
ištirtas ir imtinai 
prieš suktus žmones
gus pareigūnus. Be to, nustaty
ta, kad apie 14,000 žmonių, kurie 
turėtų gauti pašalpą, jos negau
na. šitas reikalas bus ištirtas 
ir pertvarkytas.

Brazilijoje žmonės bažnyčoje 
pamišo

RIO DE JANEIRO. — žino
mam Brazilijos tikėjimu gydan
čiam dvasininkui David Miran- 
dai laikant pamaldas bažnyčioje 
vienas asmub apalpo ir iš to ki
lusioje panikoje 14 žmonių buvo 
mirtinai sutrypta bebėgant,pro 
pro trijų jardų platumo fronti-

Masinės žmonių 
žudynės Kambodijoj 
Praktikuojami nauji masinių 

žudymų metodai

NEW YORKAS. — Žurnalo 
Time sekmadienio nr. pranešimu, 
Khmer Rouge- komunistams pa
ėmus Kambodijos valdžią į savo 
rankas, per vienų metų laikotar
pį nužudyta pusė milijono žmo- 

pių. '
I Ekzekucijomis, nužudytųjų ar- 
*ba mirusių nuo. ligų ir iš bado 
žmonių skaičius sudaro dešimtą 
nuošimtį visų Kambodijos gy
ventojų. Vietomis išskerstos iš
tisos šeimos arba net ištisi kai
mai, praneša-Time, surinkusi* ži
nias iš patikimų vietų ir iš pa
bėgėlių pranešimų.

“Kiti, žmonės buvo gyvi pa- 
laidotiHr buldozeriais apversti 
žemėmis arba buvo nutroškinti 
plastikos maišus užmovus ant 
galvų ir maišus aplinkui spran
dą užrišus”.

Vietnamo ir Laos komunistai 
nugalėtojai , savo' režimą ir so
cialines reformas stengiasi pri
mesti be masinių ekzekucijų, o 
Kambodijoje jau metai laiko, 
kaiJ.*keliąs į-komunizmąr, prisi
savintas iš rusų stalinistū, Kam- 
txjdijoje vykdomas “valymų”, 
masinių evakuacijų, vergų dar
bo ir visuotinų žudynių keliu.

Rusų mokslininkė 
gavo azylio teises
LONDONAS. — Britų valdžia 

leido politinės pabėgėlės teisė
mis vienus metus pasilikti Angli
joje rusų mokslininkei Liudmi
lai Martenmianovai, 30 metų am
žiaus jūrų biologei, kuriai pasi- 

rytą išskrido 4 Karachi, Pakis- ■ sekė pabėgti iš sovietų laivo Ar- 
tane, pakeliui į Libiją.

Pasislėpdami: uė savo- įkaitų, 
kad patys nebūtų nušauti, gro
bikai iš mažo lėktuvo BAC-111 
persikėlė į didžiulį transportinį 
DC-8.' Nors prie abiejų lėktuvų 
policija stovėjo per 80 žingsnių 
atstu, bet grobikai buvo gerai 
užsidengę įkaitais..

gus.
Argus laivui įplaukus Į Ply

mouth uostą ji tiesiai nuėjo į 
policijos stotį ir paprašė politi
nės pabėgėlės prieglaudos. Mes 
Martenmianova pareiškė, kad 
asmeninės laisvės stoka jos kraš
te trukdo jos moksliniam darbui.

išpagrindų 
priemonių 
ir klastin-

palikti vaikų
PORT LAUDERDALE, 

—Buvusi kino. artistė Terry 
Moore pareiškė, kad ji buvo iš
tekėjusi už multimilijonieriaus 
Howard Hughes ir gyveno kar
tu su juo aštuonerius metus. Jie
du buvę geri ir artimi draugai 
net ir tuo metu, kai išsiskyrę. 
Atrodo, kad Hughes turėjęs ją 
aprūpinti pragyvenimo šalti
niais, nes kitaip ji, metusi kino 
teatrą, būtų negalėjusi taip gra
žiai gyventi. Ji pareiškė, kad 
Hughes yra palikęs vaikų.
' Smulkesnių pranešimų spau
dai ji nepadarė, tiktai pareiškė, 
kad rašo oficialų pranešimą pali
kimų teismui. Ten bus smulkiai 
nurodyti josios santykiai su Hug
hes, jo laiškai ir bus tikslių ži
nių apie jo vaikus.

nes duris, o 5 netrukus mirė nu
gabenti j ligoninę; dar 30 spūs
tyje sužeistų žmonių atsidūrė 
ligoninėse.

JUNGIA JĖGAS 200 METŲ SUKAKČIAI 
ĮSPŪDINGAI - PAMINĖTI

Teisininkas Dr. A. Palęitis pabėrė sveikų 
minčių aaie JAV lietuvių veikla

CICERO, Illinois. — Praeitą sekmadienį Cfcėroje įvyko trys 
susirinkimai, liečiantieji kultūrinius, visuomeninius ir praktiškus 
Amerikos lietuvių veiklos reikalus. Visi susirinkimai vyko šv. 
Antano parapijos salėje, lietuvių buvo gausiai lankomi, o dalyviai 
pasižadėjo padėti suorganizuoti gražesnį, įspūdingesnį ir tvar- 
kingesnį JAV nepriklausomybės 200 metų sukakties minėjimą.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Cicero apylinkės valdyba labai 
gerai padarė, pakviesdama skai
tyti paskaitą teisių daktarą A. 
Palaitį. Jis, trumpai išdėstęs 
pagrindinius veiklos principus, 
ragino susirinkusius remti Ame
rikos Lietuvių Tarybą, o ne po
litikuoti pradėjusią ir diktatū
rines tendencijas turinčią (F.) 
Lietuvių Bendruomenę, 

r
Dr. Palaičio paskaita buvo ne

paprastai įdomi, gerai paruošta 
ir aiškiai klausytojams išdėsty
ta. Dr. Palaitis komunistus labai 
gerai pažįsta, nes jis pats 1940 
metais, iš liepos 11 į 12 dienos 
naktį buvo suimtas ir išvežtas į 
šiaurę. Jam. pavyko nuo komu- 
įnjstą ištrūkti, pasiekti _Ąmeri- 
ką ir cLa^Joaigti -teisės mokslus. 
Dr. Palaičio mintys ir' aiškus 
tų. minčių dėstymas susirinku
siems labai patiko, užtat jie ke
liais atvejais jam šiltai plojo. At
rodo,, kad Dr. Palaičio kalba bu
vo rekorduota. Reikia tikėtis, 
kad ji bus nurašyta ir visa pa
skelbta laikraštyje, kad ir kiti 
Amerikos lietuviai galėtų su ja” 
susipažinti.

Cicero apylinkės pirmininkas 
Pranskevičius šiltai padėkojo ne 
tik prelegentui, betgi ir susirin
kusiems už atsilankymą ir ramų 
paskaitos išklausymą.

Pasibaigus šiai kultūriniai ir 
visuomeninės informacijos pa
kaitai, įvyko kits susirinkimas. 
Posėdžiavo Komitetas JAV ne
priklausomybės 200 metų sukak
čiai paminėti. Prezidiumą užė
mė Dr. Vytautas P. Dargis, JAV 
Lietuvių bendruomenės centro 
valdybos pirmininkas; Dr. A. 
Balčiūnas, Vidurio Vakarų JAV biau suintensyvinti darbą, kad 
LB apygardos pirmininkas ir 
Komiteto minėjimui ruošti pir
mininkas; ir komiteto nariai po- : 
nia Aldona Brusokienė ir A.;r 
Urentas.

Susirinkusiems komiteto na
riams paskaitą skaitė teisinin
kas Petras Stravinskas. Primi
nęs Cicero mieste susirinkusiems 
lietuviams apie didelį Romos po
litiką, kalbėtoją ir veikėją Cice
ro, gyvenusį dar prieš mūsų erą. 
bet jau tada mokiusį žmones kal
bėti, aiškiai savo mintis dėstyti 
ir įpareigojimus visuomenei pil
dyti. Stravinskio paskaita buvo 
trumpa, bet paremta šių dienų 
mūsų lietuviško gyvenimo duo
menimis. Ji buvo labai atidžiai 
išklausyta. Pradžioje jis pasi
džiaugė teisininku Dr. Palaičiu, 
taip gerai supratusiu lietuvių ko
vos už laisvę teisinę koncepci
ją ir kvietusio eiti kartu su se
nais Amerikos lietuviais, dirbu
siais ir dirbančiais naudingą dar
bą. 
Stravinskas konkrečiais faktais! 
nurodė, kad tam tikra grupelė lie do. Mafijos nariams pradėjus 
tuvių bando pakenkti ruošiamam aiškiau kalbėti, policija tikisi jį 
parengirpui, bet jų pastangos yra surasti ir suimti.

menkareikšmės, didelė lietuvių 
dauguma pritaria ruošiamam 
minėjimui ir dalyvaus suruoštoj 
šventėje. Paminėjo ir Draugo 
žmonių priekabes prie apmoka
mų garsinimų.

Stravinsko pasakytom pamo- 
kinančiom mintim apie Cicero 
susirinkusieji pritarė, o jo prak
tiškiems pasiūlymams garsiai 
paplojo.

Dr. Dargis supažindino susi
rinkusius apie nuostatus, reika
lingus gauti leidimą paliuosuoti- 
nuo taksų. Komitetas ėmėsi 
priemonių šitokias lengvatas 
gauti. Brusokienė papildė pir
mininko pranešimą.
-r Kalbėjo, ir Dr. Balčiūnas apie 
komiteto vedamą darbą ir gauna-- 
mą paramą iš apygardos ir kvie
tė visus dalyvauti ruošiamame 
minėjime. Susirinkusieji komi
teto nariai buvo atsiklausti, ąr 
pritaria iki šio meto vestam dar
bui. Už pritarimą buvo padubti 
88 atstovų balsai, susilaikę $u, 
o prieš nebuvo nei vieno balso

Abu daktarai, JAV LB ir Vi
durio Vakarų apygardos vado
vai pasisakė prieš dalyvavfthą 
artėjančiuose rinkimuose”. “Rin 
kimus” veda tie patys žmonės, 
jie nesiėmė priemonių klastai pa
šalinti, todėl visko galima laukti. 
Jais negalime pasitikėti.

Trečias susirinkimas buvo 
prie uždarų durų, dalyvavo tik
tai komiteto valdybos nariai ir 
atsakingos komisijos. Paaiškė
jo, kad pasirengimas minėjimui 
ruošti eina visu tempu, nežiū
rint į frontininkų daromas įvai
riausius kliūtis. Nutarta dar la-

jis pasisektų ir pateisintų įdėtą 
darbą ir lėšas.
'’ Vietos valdybos nariai, kelių 
bonių talkininkaujami, surengė 
dalyviams vaišes — kavutę ir 
užkandėlius. Visi susirinkimai 
ir pasitarimai praėjo gražioje ir 
darnioje susiklausymo nuotai

koje. " K. Baukus

Giancana nušovė
L

New Yorko žudikas
NEW YORK, N. Y. — Chica- 

sroje gyvenusį įtakingą mafijos 
narį Sam Giancana nušovė tos 
pačios mafijos specialus žudi
kas, atvykęs į Chicagą šiam tiks
lui. Policija patyrusi, kad žu
dikas, atlikęs savo darbą, rado 
progą pasiekti New Yorką ir iš
vengti arešto. Policija žino, kad 
jis nusileidęs LuGuardia aero
drome ir mafijos tarpe yra ži
nomas Jimmy the Rug vardu, 
bet policija nežinanti tik jo var-
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S. Balzekas, JR.

Balzekas Motor Sales, Inc

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608

Phone: Virginia

VADOVYBĖ DIREKTORIAI

JOAN K. OKSAS

STEPHANIE SIMONAITIS

spektakliu

■wxkisw.:

Šiose Velytose reikia pagal
voti apie sava pagyvenusiųjų 
reikalų sutvarkymą visiems vi-

gegužės 8 d.'8 vaL vakare.
- gegužės 9 d., 3 vaL popiet
- gegužės 15 <L, 8 vai vakare
- gegužės 16 d., 3 vaL ipopiet

vieni patys tai geriausai atlik
ti. čia Bendruomenė turėtų vi
są jėgą naudoti, kad musų visi 
pagyvenusieji turėtą atsakančią

Stasys Baras
Bronius Jažtčys
Vytas Radys
Jonas VažrrėHs

burbulo 
supliuškimu.

ana
Chartered and

CASIMIR G. OKSAS

druomenė turi imtis savų darbų, 
kitaip ji tiks tuščo 
pliaukštelėjimu

Reikia visų lietuvių lėšomis 
pasostatytą Holy Family Vilą 
praplėsti, reikia jos vedamą vei
klą taip pakreipti, kad ten atsi
durti galėtų visi nepajėgiantieji 
save aprūpinti mūsiškiai. Dabar 
ten priimami save aprūpinantie-

Režisierius -
Choreografai

Chormeisteriai
Apšvietimas

Kūno, proto ir jausmų damos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

_____ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _______

VĖŽYS — PRIGIMTA NEGEROVE

su sveikatos -drangai.j ■ j • -
'Tik juos priimkžtnfe šavoh pa

stogėn. O kurdar virtinukai, dar, 
su mielėm be riebalų blynai, 

ypač su obuolių košepatiėkiami. 
Dangui neturėsime^ gardesnio — 
s veikesnio valgio/ - ’ 'Gaila> k ad 
iki šiol vien ■ Al vadas skleidžia 
mūsuose taip švėiką'Valgį.' Kuo 
greičiau visi -masiškai. pasisa
vinkime' sveikatos' Šaltinius — 
tada, sveikata mums bus kasdie
ninis,. o ne šventadieninis rei- 
kalas.. .

Nepasiduokime visokiems 
apgavikams

Dabar asmenybe nežmoniš
kas asmuo stengiasi kitą apgau
ti — kuo daugiau pasipnrigauti. 
Todėl perša žmonėms visokius 
niekus už gerą daiktą. •-

Perša ne paprastai, bet moks
lo žmogų nuduodamas. Taip ėsti 
suviliojami mūsiškiai .prie - nie
kų. Iš čia pirkimas neva “na
tūralaus” maisto visokiose .tam 
skirtose vietovėse. Lietuvis tut 
retų pirkti ir valgyti tik rūpią 
ruginę, kvietinę duoną, geriau
sia su kviečių daigais keptą. Už 
tai visose 'lietuvių krautuvėse 
tokios duonos neturėtų stokoti. 
Kol lietuvių krautuvėse bus 
mums skirtos baltos duonos, tol 
bus ženklas, kad lietuvis min
ta nesveikai. *

Vaisiai — daržovės turi būti 
lietuvių labai gausiai naudoja
mos. Dabar savus kiemus pa-' 
vėrskime daržais. Turėsime dvi
gubą naudą, ypač visi pensinin
kai. Krutėsime, judėsime, vie
toj priekortų, prie borikos, št!k-:

sveiko iš savo daržo sulauksime. 
Už. tai visi pensininkai, stenki
mės pasukti savo gyvenimą 
sveikesniu keliu. Cana maums 
prirūkytuose kambariuose po
litikuoti. Tai iš tuščio j kiaurą 
pilstymas toks pensininko elge
sys yra. ,Ne kokiais tdn baliais 
rūpinkimės, bet aptarkime visi 
kartu savo sveikatos Ae&us. Su
tartinas darbas bus'našesruš — 
sėkmingesnis. Ypač 's irtis gir
taujančius brolius imkime glo
boti reikiamai. Juos pradėkime

JUoan /Association 
supervised b: the United Statei Government

alkoholikams buveinių — sten- 
kimės namuose jiems talkinti, 
visai svaigalo prie jų neprileis- 
dami. '

Seneliams prieglauda — 
dieviška buveinė

Vėžys tarpsta ant iš prigimties pakenkto kūno, apie 
pakenkimo rūšį dar medicina nedaug žino.

Mediciniška tiesa

' pie vėžio pasitaikymo visose, nuolat tikrinti savi 
.šeimos 
p/? nešimų
rvtaroje. Apie vieną tokį šeimo
se - - kraujo giminystės genera- 
ci ose praneša mediciniškoje 
spaudoje gyd. Henry T. Lynch, 
d'rbąs Creighton universitete. 
Jis aprašo krūtinės vėžio atsiti
kimus pas vienos šeimos narius.

' Točiutė iš motinos pusės tu
re •’o krūties veži, sulaukus 48 
rcrtų amžiaus. Iš motinos pusės 
kelios tetos izgi turėjo krūties 
vč 'us. Kitoj generacijoj: pus- 
sr orvs savo <K\50 metų amžiaus 
H k -įtarpyje turėjo krūties-Yek 
fi 's. Jų duktė gavo krūties vėžį 
s”l?ukus 42 metų amžiaus. Dą- 
t-- dvi tos moters dukros gavo 
k utyse vėžius būdamas 22 ir

Algirdas Brazis 
Valentinas ‘Uėrentas 
Jdlras Savrimas
Stefan Wicik

Operos Choras •
šoka Jaunučio Puodžiūno studijos baletas

Bilietai galinami VAZNELIO PREKYBOJE — Gifts International 
-2501 W. 71št SL, Chicago, HL 60629

■ ' fJ^liėhi katros — parteryje >12Š0. 10, O, 6; . ,
balkone ^11, Ijįb, 5. * '

Paštu bilietai užsakomi, siunčiant čekį ir pažymint spektaklio datą, šiuo adresu: 
LITHUANIAN OPTRA

6905 So. Artartan Ave_ Cfctelgo, Wrnois 60629 . >

MARUOšIAUS
PRIESAIKA

Premjera -
II spektaklis

UI spektaklis
IV spektaklis

Toks yra daug bai- maitinti tinkamai. Kol neturime 
sesnis už kūno Wžį. *=•_, -

Skrandyje vėžiai mažta
šiame krašte

ANTHONY L. LAPINSKAS

Cathy Kogutaite Nerija Linkevičiūtė
Roma Mastienė ~ Margarita Momkienė

Danutė Stankaitytė

R. BALZEKAS S. BALZEKAS/SR.

operaciniu būdu. Tada pacien
tei -atsileis didelis baimingumas 
dėl galimo vėžio išsivystymo jos 
krūtyse. Taip ir buvo pasielgta. 
Ji turės dėvėti dirbtines krūtis 
ir’jaustis rami dėl galima vėžio..

Vėžį patys žmonės šaukiasi 
pas save

’Žmonės bijo vėžio kaip ug
nies. Tai tik viena medalio pu
sė.. Asmenybe kaip reikiant -ne
išsivystę žmonės šaukiasi vėžį 
rūkydami Į savus plaučius. Ši
tas šaukimas dabar mediciniškai

PEIER KAZANAE8KAS 
Prezidentas 

CASIMIB G. OKSAS 
Executive Viceprezidentas 
WALTER MISEVICII 

Viceprezidentas 
STEPHANIE SIMONAITIS 

Sekrelorins - Izdinink is 
ANTHONY I. I.APIN''K\S 
!ž<iinink<> padėjėja-, ir advokatas

Ne laikas tik tada pradėti sa
vo sveikatą tvarkyti, kai ta svei
kata yra visai prarasta. O taip 
neišmintingai elgiasi daugelis 
mūsiškių ir nemūsiškių. Mat, dar 
toli gražu mums iki jausmais 
subrendusio — geros valios pil
no asmens. Per beveik du tūks
tančius metų krikščionybės — 
per tiek Velykų švenčių žmo
nija neįsigijo nė per colį daugiau 
geravališkumo (nesubrendo as
menybe — jausmais į tikrus 
žmones). Todėl mes turime vi
sokį blogį savo tarpe.

Dvisinis vėžys negeresnis 
už kūniškąjį toki 

Z
Už tai reikia i:eisti mūsų elg

seną į daug geresnę. Negi dar 
antrus du tūkstančius metų rei
kės mums praleisti, kad gera- 
vališkumą savyje per aguonos 
grūdą pagausintume. Ypač vi
si vadinami “dvasios gydytojai’, 
turėtų pirmieji susirūpinti tin
kamu savų pareigų atlikimu.

Gana mums pasakėles sekti. 
Dar mes vyresnieji iš seno įpro
čio pakenčiame.. tas pasakėles. 
Jaunimo nė su pyragu rieprivilio
si jų pasiklausyti. Ir gerai elgia
si jaunimas — jis trokšta tikro 
dvasinio peno, o ne surogato. 
Tad mūsų visų pareiga šiose Ve- 
lykose imtis už reikiamos veik- 

iūlė palikti krūtų odą, ojvisu TOO% įrodytas. Vienog_sa- los: už psichologinės tiesos, vie- 
nenešančio 

asmenys, įskaitant tūlus gydy-.ritualų kartojimo. Tas toks dva- 
iš jų, juk,, sines netiesos žmonėms piršimas 
rūko ir yra dvasinio vėžio žmonėse sklei- 

u A-įšįcsįų. -f;; .I'

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA 
Minint Operos 20-fį ir JAV Bicentennial 

statomos trys operos 
KAČINSKO

- PLYMOIJlil — Distributor
“U WIEL LIKE US" ■/..

?? r Telephone Virginia 7-1515

Dar dėl neiSaiškintų priežas
čių skrandyje vėžiai mažta 
Amerikoje. Vis ’’dar pasitaiko 
užleistų atsitikimų. Tada nie
kas negali žmogui padėti. Jokia 
operacija nepajėgia prašiplati- 
nusį vėžį sulaikyti nuo tolesnio sas jėgas krūvon sudėjus. Negi, 
kūno naikinimo. Todėl visi —- eisime pas žydus, kad savo sė
tine gydytojai "tūrėtų stengtis ifatvėj dienas pakankamai ge
li gą tvarkyti paČibje jos pradžio- Į rai sutvarkytume. Mes galime 
je. Nusekime visi niekais už
siimti, o tik sveikatos pradėti 
ieškoti, kai ji esti pranykusi iš 
mūsų kūnb. Nusiskundimus ne
laikykime niekais, stenkimės vi
sada išsiaiškinti, ar nėra rimtos 
ligos. Tik tada nurunkime, kai 
pagal šių dienų ’medicinos pajė
gumą save sutvarkysime.

Įvairūs valgyjechemikalai, “ša
lia prigimtų negerumų, gali pa
skatinti virusus "nugalėti kūno 
atsparumą ir sukati netvarkin
gą kūno celių augimą įvairiose 
kūno vietose.. Todėl mes visi šu 
vėžiu kovojantieji grįžkime prie 
žmoniškos elgsenos-valgyje, dar
be, poilsyje ir gėrime. Nustoki
me save žaloti visokiais chemi
kalais, įskaitant rūkalus, svai
galus, aštrius valgius ir netvar
kingą valgymą:^ persivalgymą 
riebalais, saldhmyiiais bei :,aš- 
trumynais. Trnkhinai darbuoda
miesi ir reikiamai ilsėdamiesi 
bei normaliai nraitindaTmesi mes 
geriausiai save parengsime Įvai
riems netikėtnnfams. Tada ne
baisios bus mums' bet kekšės 
bakterijos. M^ibūšime atsparūs 
joms. Ir dabar —. šiandien, ne

Marijos mokyklos auditorijoje, Chicago, UI.
Diriguoja: VYTAUTAS MARUOŠIUS 

(Gegužės 8, 9 ir 16) •
ALOYZAS JURGUTIS

(Gegužės 15) , . >
ALGIMANTAS DIKINIS Dekoratorius — A^VALEŠKA 
- VIOLETA KAROSAITĖ ir JAUNULIS PUODOŽIONAS 

ALICE STEPHENS ir ALFONSAS GEČAS 
KAZYS CIJŪNĖLIS If ?

kelkime kuo ^fu^fau. 
Pradėkime maitintis tinkamai

Nereilda HetuYilli vis naujų 
receptų valgiui "gSminti. Mes tu
rime sv^kiau^d' valgio 
džius, paveldetus^iš mūsų tėvų. 
Naudokimės šą^'TėVelių pal^c-; 
tų mums gėriu Yi— ir neatsi- 
džiai^sirtife sveftMa. Toks Au
gusis pienas, ."tokjX',taltiėna‘*lor.

-rags—Ą..

ji. Tai darbas labai lengvas. To
kį darbą atiteka daugelis priva
čių žemų — jie puikiausiai glo
boja avė apsirūpinančius sene
lius. Tas dalbas geriausiai at
liekamas ir Sodyboje.

Bet, kur dėtis sųparalyžuo- 
tam, po save leidžiančiam, kiek- 
nesiorientuojančiam mūsiškiui 
_  nors gyvas toks turi žemėn 
lįsti. Nėra tokiam žmoniškos 
vietos šiame krašte. Tokią tiesą 
nuolat kartoja visi kihrios 'dva
sios amerikiečiai. Jau pertvąr- 

(Nukelta į 3 psl.) .

tuomi ne tik save žaloja, bet ir dimaš 
priaugančiuose mūsiškiuose įdie
gia nesveikatos šaknis.

Kai jaunas įpranta į blogį — 
sunku jam iš jo išsinarplioti. 
Todėl Šioje gavėnioje visi silp
navaliai stenkimės atgimti pri
sikelti šv. Velykose sveikesniam 
— žmoniškesniam ir Dangui 
priimtinesniam gyvenimui. Nu
stoję rūkyti, mes išvengsime di
džia dalimi plaučių vėžio. Taip 
pat ones geriausiai padėsime sau 
kovoje su skleroze, su širdies 

o krūtis pas atakų išvengimu.
entkartėse yra daug i gydytojus dėl galima vėžio atsi- 

mediciniškoje lite-į radimo. Kas mėnuo ji pati tu
rėtų tikrinti savas krūtis dėl ga
limo gūželio atsiradimo. Kas 
pusė metų jinai turėtų tikrintis 
pas savo šeimos gydytoją. Kas 
metai ligoninėje turėtų būti at
liekami sekantieji tyrimai: Ther
mography (šiliminis tyrimas), 
mammography (krūtų krauja
gyslių peršvietimas), arba Xe
roradiography (spec, tyrimas 
X-rai). Jau vien dėl tokio daž
no X-Ray (spindulių) naudoji
mo gali būti pagausinta vėžio 
atsiradimo galimybė. Kas, tada 
reikėjo daryti su pacientės krū
timis ?
; ’ Iš septynių specialistų pa
kviestų šiame reikale, šeši pata- 

metų amžiaus. Tos dvi mote-! rė visiškai prašalinti abi krūtis 
riskės turėjo savo-seserį sulau- 
1 "~ii 19 metų. Ji buvo labai su- 
si 'ūpinusi apie jos krūtyje -gali- 
m - vėžio atsiradimą. Ji krei
pė i pas savo šeimos gydytoją. 
Pastarasis atsiuntė pacientę pas 
r-i'lėtą profesorių Lynch, pra- 
švjamas prašalinti abi krūtis 
mergaitei. Tai būtų apsaugo
mas gydymas nuo galimo šeimo
je paveldėjimo keliu atsirandan
čio krūtyje vėžio.

Cunku buvo pasiūlyti iš karto 
a'iejų krūtų prašalinimo ope
raciją. Todėl gyd. Lynch pra- 
-1 i oje 
išimti krūtis odos per daug ne- vo jausmus nepajėgią tvarkyti ton niekam naudos 
sužsidžiaht, žinoma, tada po krū 
tų oda būtų įdėtas protezas. Bet tojus ir dvasiškius 
vis vien tada. reiktų mergaitei1 laukiam pavyzdžio

•
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CAREFUL!

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

VISOS SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS Iš.WOPA 1490 kil. AM.

VISIEMS DRAUGAMS IR KOSTIUMERIAMS LINKI

PRESS CORPORATION
MARQUETTE GIFT PARCEL SERVICE

VYTAUTAS VALANTINAS, Savininkas7 s*

HEART
FUND

INVESTMENT
PASSBOOK
ACCOUNT

15 year Certificates of Deposit 
MINIMUM AMOUNT $5.000

1 year Certifcates of Deposit 
MINIMUM AMOUNT $2.500

4 yr O' ol D+pot'f

MINIMUM AMOUNT $5.000

Vajaki pareiškė, kad dabartį 
niu metu ji gali ir nesapnuoti 
apie įstojimą į Afrikos Sąjun
gą,’ nes niekas jos nepriims, kol 
kraštą valdys maža baltųjų 
grupė, nustumdama į šalį dide 
lę juodžių daudumą. '

Lietuvių kalba: Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vaj. popiet, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki. 9:30 
vai. ryto. ...x.- . . ■ -■ ' - - ■

Only you 
can prevent 
forest fires!

Write: TM
On MeeteJ ftoterdstton.

AGEMENT for over 52 
years.

2501W. 69 St
3333 So. Halsted St

Chicago, HL 60629. Telef. WA 5-2737 
Chicago, HL 60608. Telef. 254-3320

Universal
SAVINGS
1800 S. HALSTED

nijos ordinu ir įkūrė bažnytinę 
provinciją (Lietuvoj)...: Naujų 
laikų tyrinėjimai parodė, kad 
■Mindaugas atsitraukdamas nuo 
Livonijos sutarties dar nereiškė 
atsitraukimo nuo krikščionybės 
ir grįžimo prie pagonybės. Mią-

NAUJIKNOS, CHICAGO t, ILL— TUESDAY, APRIL 13, 1976

6 year Certificates of deposit
< MINIMUM AMOUNT 7 
\ $5 000 /

dangas kaip tik dėl krikščiony
bės buvęs ir_ nužudytas.. Kad 
Mindaugas iki pat mirties bu
vo katalikas, parodo dar ir tai, 
kad jį nužudė Treniotą karš
tas pagonystės šalininkas ir 
krikščionybės priešas... Popie
žiaus Klemento VI liudijimas 
aiškiausiai parodo, kad Mindau
gas ligi pat mirties išliko katali
ku. Atsitraukusį nuo katalikų 
tikybos Mindaugą popiežius ne
vadintų garbingo atminimo ka
raliumi... Vytenis pasiuntė de
legaciją į Konstantinopolį, pra
šydamas ir Lietuvoj leisti įkur
ti nepriklausomą metropoliją, 
kam leidimą gavo ir tokia me
tropolija buvo įkurtą Naugardė- 
lyje. Gediminas sakosi, kad 
krikščionims, esantiems Lietu
voj, statąs bažnyčias...”

Every yetr \ ~ 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizenf 
because they’re 
mentally retarded.

koma Chicagoje valdiška prie
glauda - ligoninė Oak Forest 
vietovėje. Ten iki šiol buvo pra
gariškos sąlygos: per maža pa- 
tamautojijl nors jie visi gerai 
atlieka savas pareigas, žmonės 
nepajėgiantieji save aprūpinti 
yra verčiami savo išmatose varg
ti ir taip gyvenimo dienas baig-

And we*re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

UNIVERSAL SAVINGS 
has been paying the 
HIGHEST DIVIDENDS 
consistent with SAFE-

klaiiaomą, Lietuvos bažnytinę 
provinciją”.

Sulig archeologo A. Tautavi
čiaus (Šviturys, 1965 m., 22 nr., 
26 ę.), 1964 m. atrastos mūri
nio pastato’ liekanos Gediminui 
pEięs kalno pašlaitėj (Vilniuj) 
buvo Mindaugo pastatytos ka
tedros liekanos.

Ar dar daugelį Velykų mes 
švęsime veidmainiškai: jokios 
Velykos man ir tamstai, kai mū
sų brolis savo srutose mirksta. 
Tai kur čia mūsų dyasiškumas, 
kur mūsų gydytojų medicinišku- 
mas, kur mūsų bendruomeninin- 
kų bendruomeniškumas! ?

Gana, oi gana tokios neva 
veiklos, neva krikščioniškumo 
tokio, gana ir su tokiu lietuviš
kumu. Kartą ant visados su šio
mis Velykomis kelkimės'subren
dusio asmenybe žmogaus veik
lai visose srityse. Tik tada mus 
pateisinsime savą būseną kaip 
lietuviai, kaip krikščionys, kaip 
amerikiečiai ir svarbiausia —

Išvada, žmogaus vertę ap
sprendžia jo asmenybės sveiką- 
ta, jo proto šviesa — jo išmin
tingumas'ir kūno stiprumas — 
sveikumas. Šitokios gėrybės nie
kam nebuvo, nėra ir nebus per
daug. Todėl, meskime visokius 
vaikiokus užsiėmimus visi su
augusieji, ir stenkimės eiti virš 
minėtų trigubos sveikatos keliu, 
vadovaujant visiems tose srity
se pajėgiems mūsiškiams ir ne 
mūsiškiams.

Pasiskaityti. Internist Repor
ter. August 1975.

Tai buvo pirmas Chicagos dango
raižis, statytas 1845-tais metais. Jis 
vadinosi Reliance Building. Tai bu
vo pats didžiausias Chicagos namas, 
statytas praeitame šimtmetyje. Šven- 

z . . ~ n .. čiant 200 mėty nepriklausomybės
(prof. A. Sobolevskn, j sukaktį, $i$ namas palyginus su 120 

aukštu turinčiu Sears bendrovės na
mu.

7159 South Maplewood Avenue TeL: HEmlock 4-2413
CHICAGO, ILLINOIS 60629 
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kaip žmoiiM, Brandesnių a/tnr 
nybėnns Velykų visiems skaity 
tojams!

DONA DAĘKUS IR DUKRA SOFIJA
LINKI VISIEMS LIETUVĖMS— r - ,-r ■ • • -v ... , ■' ■■ -- -■ - ■ ; •• - ■ "

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

is vvrvvRSAy, įiįš tsmo cannon
- A-'-.-: -- -- * * — s£*

THERMAL antklodė jums dovana, jei 
įnešite -dabar §56O?W- dąiigiau į‘-jūsų esaJ 
įaią: tadpymo sąskaitą!

čių genčių žemė, pasidavė sve
timai-įtakai, ir ten nieko nedarė, 
kad sustiprintų lietuvių tautos 
nacionalines pozicijas”.

Būtų galima nurodyti ir dau
giau J.; Jakšto padarytų skriau
dų lietuvių tautos istorijai. Bet 
tuo tarpu pakaks, kaip sakydavę 
romėnai : \sapienti sat. Tik ad 
finem- pasilieka klausimas; ko
dėl Lietuvių Istorijos Draugija 
savo istoriniame žurnale” Lie
tuvių Tautos Praeitis”, leidžia 
J. Jakštui . taip klastoti - bei' 
skriausti; Lietuvos istoriją?

; r. ' (Pabaiga) ■ . ;■

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ > 
visiems savo klijentams, draugams ir . . 

pažįstamiems linki . ....

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA -L- -U 

• JULIJA BIČIŪNIENĖ, -Sav. -
3236'So. Halsted St. Tel. I)A 6-9837

Ir popiežius Inocentas} IV sa
vo 1254 m. spalio mėn. 20 die
nos bulėj I ietuvos vyskupui 
Kristijonui nurodė: “Cathedrale 
ecclesie, ouam (irtus Rex (de 
T ethovie)’ ęrigere” (A. Theiner, 
37, 59).

Taip pat pataikaudamas slavo- 
filams, J. Jakštas neteisingai 
tvirtino: “Gedimino ekspansija 
į sląviškus kraštus”. (122 psl..), 
taip ir mūsų šalkąpskiniai su 
būgininkais visai klaidingai in
formuoja, jog senosios Lietu- 
Vos valdovai užėmę slaviškus 
kraštus.

Tai neatitinka istorinei tiesai. 
Nei Gediminas, nei kiti senosios 
Lietuvos valdovai neužėmė sla
vų žemių, bet tik atsiėmė kiek 
seniau slavų užgrobtas lietuviš
kas sritis.

Archeologiniai, . antropologi
niai, lingvistiniai ir kiti tyrinė
jimo duomenys aiškiai byloja, 
kad senovėj lietuviai gyveno ne 
tik dabartinėj Lietuvoj, bet jų 
gyvenami plotai nusitęsė toli į 
rytus.

Rusų žymusis istorikas prof. 
A. Sobolevski (Imper. Akademii 
Nauk 1911 m') aiškiai tvirtino: 
‘šiaurės rytuose Volga buvo ri
ba (Lietuvos teritorijos), Vazų-

Pietų Afrikos
’ t Nairobi, Kenija. — Jau šų- 
daryta 47- valstybių Pietų Afri 
kos Sąjunga; kuri pamažu pra 
deda svarstytizvisąs valstybes 
liečiančius-^reikalus, šios 47 
valstybių sąjungos sekretorius 
Munina VajaĖi pareiškė, kac 
ir Pietų Afrika padavė prašy- 
mą'stoti į Pietų Afrikos Sąjun-

viam.s. Protui vii*šu|Ms, netoli 
šiandieninėm \ erėj Oš, buvo ga- 
lindų, lietuvį šakos, apgyven
tas. Bendrai, Lietuva gaubė dalį 
šių mūsų gubernijų; Vitebsko, 
Pskove, Tvėrės, Maskvos ir ypač 
’moljnsk®”.

Visai panaši u pasisakė žy- 
nus rusų istorikas prof. M. Liu- 
havskis (Lietuvos istorija, 1920 
e., 3 psl ) : “Drąsiai gab’me ma
nyti— filoj senovėj lietuvius gy
venusius ne tik Nemuno baseine, 
bet ir- toliau rytuose, siekiant 
Okos vidury r io”. Taip pat ir ki
tas žymus rusų istorikas prof. 
S. • Solovjev (Istorija Rossii, 
Moskva, 1962 m.f I t.) konstata
vo: “Lietuvių kraštas drauge su 
jotvingių sritimi randasi ribo
se tarp upių Vislos, Nemuno ir 
Dniepro, kuris turėjo svarbią 
reikšmę Rytų Europos istorijoj” 
(69 psL).

Mokslininkai, kurje tyrinėjo 
Gudijos vietovardžius bei van
denvardžius, priėjo išvados, jog 
jie yra lietuviški bei lietuviškos 
kilmės 
prof. dr. Ę. Fraenkel, dr. V. Se
dov, V. Č. Taporov, 0. N. Tru- 
bačey, dr. AI. Grinblat etc.).

Kad senovės lietuviai gyveno 
Gudijos teritorijoj, patvirtina ir 
archeologiniai tyrinėjimo duo
menys (prof. A. Spicyn, prof. E. 
Karskij, dr. V. Sedov ir kiti).

Todėl ir. žymus latvių istori
kas K. Stalšans savo kapitalinia
me veikale Latviešu un Lietu- 
viešu austrumu apgabalu likte- 
ni” (Chicago, 1958 m., 64 psl.) 
visai teisingai nurodė senosios 
Lietuvos valdovų klaidą: “Lie
tuvos valstybė užėmė aukščiau 
minėtas ir šitas sritis, t. y. Balta
rusiją, tiesa sakant, lietuviai at
kariavo sayo žemes, seniau sla
vų užimtas iš jų. Tai buvo blo
gai, kad Lietuvos valdininkai

give...
so more will live

Tai papildo ir istorikas dr. C. 
Jurgėla (History of the Lithua
nian Nation, 1948 m., 41 psl..) : 
“Catholic and Orthodox chur
ches and monasteries were built 
and remained unmolested in Vil
nius, the capital of a heathen 
Lithuania. He (King Kęstutis) 
maintained Catholic monks-and 
captive crusaders at his court 
as secretaries and teachers of 
his children”... Gi dr. A. Kučins
kas -{Kęstutis, 1938 m., 121 psL) 
tvirtino: ‘Jam (Mindaugui) įnėt 
pavyko suorganizuoti savaran
kišką, tiesiog nuo popiežiaus pri-Iva beveik visa priklausė lietu-

rikai: V. Trumpa (Margutis, 
1964 m. gruodžio mėn. nr.): 
“Nuo Mindaugo laikų, jau mes 
{lietuviai) esame krikščioniška 
tauta”.
\ * L ; - * - . - - > ■

Visų pripažintas kritišku is
toriku prof. Ig. Jonynas (Lietu
vių tautos istorija, Kaunas, 
1928 m., I t.) konstatavo: “1255 
m. popiežius Aeksandras rašo 
Mindaugui laišką, kuriame pri
pažįsta visas jo valdomas žemes, 
net ir tas, kurias atims iš neti
kėlių ir pagonių, , tos žemės yra 
atiduodamos ir jo įpėdiniams. 
Jei taip popiežius rašo Mindau
gui, tai jau iš to matyti, kad 
Mindaugas buvo uolus krikščio
nybės platintojas^ nes kitaip po
piežiuj nebūtų taip rašęs. Po
piežiaus rašte minimus netikė
lius, tur būt, reikia skaityti ru
sus, kurie buvo provoslavų tiky
bos ir kuriuos už. tai- katalikai 
vadino netikėliais. O, minimus 
rašte pagonis, tur būt,’popiežius 
turėjo galvoję totorius... Min-
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NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL

$26.00
$14.00

Amerikos 200 metų sukaktis bus gražiai ir išmintingai 
paminėta. Amerikos seni-ir naujai atvažiavusieji, Lietu
voje ir čia gimusieji lietuviai šurubš pati didžiausią Mi
nėjimą. Amerikiečiai pamatys, kad lietuviai supranta

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose 
metams ____

pusei metu ___

sieną į 
davo paprasta 
pereiti sieną i 
kitus kraštus.

Kanadoje:
metams ____ _
pusei metų ___
vienam mėnesiui
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė. 1739 So. Halsted St., Chicago 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Užsieniuose:
metams _______
pusei metų___
vienam mėnesiui

Mes negalima ^pamiršti ir radarbiauj a ne su pavergta tari 
okupantui dovanoti 1945—1952 0 su pavergtos tautos k ai ė j i-

okupantui nenuskenkė ir'ginklij 
nesudėjo. Jie kovojo fki..pasku- 
tinio kraujo lašo. Nežiūrint, kad 
mūsų tautos žiedas — jaun imas 
žuvo, bet okupantui pridarė ne
maža žalos, kaip medžiaginiai ir 
žmonių skaičiumi Maskvos bu-, 
namš jie baimės įvarė. Jie buvo 
priversti, išleisti amnestijos įsta
tymą- tiem, kas'nutrauks kotas 
ir sudės ginklus. Kovotojai tuo 
netikėjo ir ginklų nesudėjo, o

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

$30.00
$16.00

$3.00

(kovojo, W rillsų protėviai “pi- 
!ė mečiai”. '

Tik vierią kitų kovotoją pavy-

$31.00
$18.00

$4.00

verti Kol darbais neįrodys, tai jokių specialių privilegi
jų Amerikoje jie neturės.

Jiems labai nepatiko Naujienos, kurios pirmos pa
klausė, ką jie daugiau žino, ką jie geriau padarė ir koks 
įrodymas, kad jie geriau padarys, negu iki šio meto bu
vusieji Lietuvos vadai ir vadukai, jėga išsikovojusieji di
desnes privilegijos. Jie Naujienas kritikavo, prie jų be- 
pagrirido kabinėjosi, o paskutiniu metų jas išbraukė, net 
iš lietuviškų laikraščių sąrašo. Naujienos gynė Lietuvos 
reikalus, kai dabartiniai nauji frontininkai dar ant ketu
rių vaikščioja, Naujienos nuoširdžiai gina Lietuvos rei
kalus šiandien, Naujienos juos gins net ir tuo metu, kai 
tie didelių privilegijų ieškotojai surimtės ir gėdysis to
kia politine filosofiją ir veikla.

Negalėdami logiškai sukritikuoti Naujienų pozici
jos, jie Naujienas pradėjo marinti Po Chicagą bėgiojo 
ir pasakojo, kad Naujienos daugiau jau nebeišeis, nes iš
ėjo paskutinis numeris. Jie buvo pasiruošę paskelbti 
bent viename fronte didelį laimėjimą, bet del Naujienų 
jie apsigavo ir kitus apgavo. Naujienos išėjo jų prana
šautą mirties dieną, jos eina šiandien, jos eis ir rytoj:-

Nieko nepadarę su šiuo dienraščiu, didžiąsias savo 
kanuoles jie nukreipė prieš komitetą, kuris Chicago j e 
yra pasiryžęs suorganizuoti didelį Amerikos 200 metų 
sukakties minėjimą. Kodėl tas naujas frontas buvo nu
kreiptas prieš šį komitetą, šiandien sunku suprasti ir ką 
nors rimto pasakyti. Bendrai paėmus, lietuviai tiktai 
džiaugiasi, kai kas nors imasi iniciatyvos kuriam nors 
didesniam darbui. Didelė Chicagos lietuvių dauguma bu
vo patenkinta,’kad į atsirado pakankamas, organizacijų 
skaičius, kuris "ryžosi paminėti Amerikos 200 metų lais
vės ir nepriklausomybės sukaktį. ■ . 1

Buvo keli lietuviai Amerikoje prieš -200 metų, buvo 
jų kai amerikiečiai pradėjo organizuoti laisvos ir demo
kratinės valstybės pagrindus, buvo jų čia, kai buvo gina
mos kiekvieno žmogaus pagrindinės teisės. Bet praeito 
šimtmečio pabaigoje ir šio šimtmečio pradžioje Ameri
koje jau buvo didokas lietuvių skaičius. Jie pradėjo čia 
leisti lietuviškus laikraščius, jie padėjo pagrindus frater-- 
nalėms organizacijoms (SLA šiais metais./mini savo 90 
metų sukaktį), jie pradėjo organizuoti taupymo bendro 
ves, kad lietuviai galėtų Įsigyti savo namus ir jiems ne
reikėtų gyventi landynėse. Amerikoje yra. tų lietuvių 
anūkai, proanūkai ir pro-pro-anūkai. Kai kiirie gal lie
tuviškai nekalba, kiti žino tik kelis žemaitiškus ar. dzū
kišku^ žodžius, nes juos girdėjo iš savo senelės, bet, jie 
save skaito lietuviais. Jie yra Amerikos lietukai. Jie no
ri. prisidėti prie Amerikos 200 mėtų i nepriklausomybės 
sukakties, nes jie supranta kodėl amerikiečiai kovojo 
del savo laisves ir jiems labai aišku, kodėl lietuviai sie
kia laisvės gimtiniam savo kraštui. f ris

Bet jie negali suprasti, kaip naujai Amerikon atva
žiavusieji lietuviai, dar nespėję čia apšilti ir. susipažin
ti su Amerikos gyvenimu, atidarė naują Tron^ prieš ko
mitetą, kuris nori paminėti Amerikos 200 metų, laisvės 
ir nepriklausomybės sukakti? Amerikos legiono nariai 
kovoję už Amerikos laisvę ir teises, negali įsivaizduoti, 
kad Amerikoje galėtų būti tokių politikų, kurie vestų jko- 
vą prieš nepriklausomybės ir laisvės sukaktį. Kaip gali
ma atidaryti naują frontą prieš tokį komitetą?. Kaip lie4 
tuviai gali kenkti Amerikos 200 metų sukaktį 'patnirieti 
pasiryžusiems žmonėms? Kaip galima atkalbinėti, atsi
sakinėti, gąsdinti žmones nuo Minėjimo?

mu, kuriuos po kiek laiko suėmė 
ir nubaudė po *25 metus kator
gos ir tėn sunaikino. į

Nepasitenkino okupantas -tuo, 
kad išžudė mūsų jaunimą, bet 
ir jų lavomis išniekino visokiais 
būdais; suvežė lavonus iš im§- 
kų ir laukų į miestų, miestelių 
ir bažnytkaimių aikštes, jhos'fčn 
išrengė iki nuogumo, išmėtė po 
aikštes, ntrpiaustė neteis,’ liežih- 
vius ir lyties, organus ir, sūlafižė 
blauzdikaulius, palikdavo aikš- 
nė ’5ki supuvimo.

Tik nakties tamsoje lavonai 
'dingdavo ritfo Žemės paviršiaus. 
Nieks jiems nedarė karstų, ;ire- 
supylė kapų ir nepadėjo fcėHį. 
Taip išnyko kovotoj'ai nuo "žemės 
paviršiaus • be žmoniškos pagar
bos, o gal ir iš atminties! Oku
pantas ir šiandien j'uos dar pri
simena, vadindamas banditais”.

Dar nenudžiūvo Triūsų brolių 
pralietas kraujas, nuo aplaisty
tos žemės 'Lietuvos, dar neužge
so Kalintos Uždegta ugnis mu
sų jauhimb ‘širdyse, 'b jau mūšį 
tautos 'kai ~ kurie minkšta^ro- 
čiai„ tiltų sfetyidjai ir bendra
darbiauto jai su okupantu, kaip 
apgauti frontininkai ir ‘kai ;ku- 
rie akiratiriinkai “ultra patrio
tai” važnibja ;į bkup. Tiietuvą, 
ten bičiųliuoj asi, lėbauja- su Mas- 
kvos patikėtais ėn'g'ėjriis,Jliėtti- 
vių tautos skriaudėjais ir t. t. 
Jie rašo į okupanto propagandi
nį laikraštuką “Gimtasis -'Kraš
tas”, iškeldami okupantui neuž
tarnautus nuopelnus: “Aukštį 
gyvenimo lygį”, “aukštą kultfit 
ra”, “laisvę”, ir t. t., ko tenai

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year. *

Juk Maskvos imperialistai pri
pažįsta, tik tokias draugystes 
su tautomis ir sutartis su vals
tybėmis, kurios yra tik Mask
vai naudingos, o ne kitom tau- 
tėm ir valstybėm, jie gyvena 
tik melu ir apgaule. Tai laikyki
mės ko toliau nuo peršamų 
mums bendradarbiavimų ir 
"draugavmiu! Dėl Maskvos klės
tų ir jūs, broliai-sešės lietuviai, 
šiandien esate siratos, jūs nu
stojote savo mylimos tėvynės 
Lietuvos, kuria taip mylėjote, o 
šiandien reikia naudotis sveti
mos valstybės prieglobščiu ir 
tapti posūniais.

Nežiūrint, kad jūs prarado
te tėvynę, bet jūs, čia gyvendą-J 
mi, nepraradote žmogaus pri
gimto laisvo žodžio ir laisvos 
spaudos. Ir kitų privačių inici
atyvų, teisės į nuosavybes, ko 
neturi mūsų broliai pavergtoj ir1 
okupuotoj: Lietuvoj.

Iš mūsų visos lietuvių tautos, 
tai( jūs išeivijdje esate laimin
giausi, nes jus’nepalietė okupuo- 
to žiauri ranka ir jos nešama 
mirtis. Žinau, kad ir „Jūsų gy
venimo kelias čia nebuvo rožėm 
klotas, bet nepraradote žmogaus

Amerikon atvažiavo didokas būrys ir naujo elemen
to. Jis taikėsi prie visų, bet niekur prisitaikyti negalėjo. 
Jie buvo baigę akėtuosius mokslus, bet nežinojo pagrin
dinių Amerikkos gyvenimo dėsnių. Jie “žinojo” daugiau 
negu paprasti lietuviai,, bet jie- nežinojo, kad Amerikoje 
visi lietuviai buvo lygūs ir visų žinios buvo geros, kol ne
buvo Įrodyta, kad yra dar geresnės. Tie nauji lietuviai 
negalėjo ramiai gyventi ir dirbti, jie norėjo kovoti. Lie
tuvoje jie norėjo suorganizuoti bendrą lietuvių frontą 
prieš okupantą. Bet pačioje Lietuvoje jiems nepavyko, 
nespėjo susiorganizuoti. Bet jie ir. Amerikoje kalbėjo 
apie vieningą lietuvių frontą. Bet Amerikoje ^okupanto 
nebuvo ir nebuvo prieš ką tą frontą organizuoti. Ameri
koje buvo vienas kitas Lietuvos okupanto agentas, bet 
jis buvo toks bereikšmis, kad nebuvo su kuo kovoti. Jis 
pats jau baigia savo dienas, miršta be fronto ir be kulkos.

Nepajėgę suorganizuoti fronto prieš okupantą Lie
tuvoje, jie pradėjo planuoti apie frontą pačioje Ameri
koje. Tik frontininkų Amerikoje buvo nedaug, užtat čia 
jie pradėjo organizuoti “fronto bičiulius”. Nesvarbu kur 
ir kaip tas frontas bus atidarytas, svarbu sudaryti pa
kankamą bičiulių skaičių. Sudarę kelias fronto bičiulių 
grupes, jie atidarė naują frontą prieš pačius lietuvius. 
Svarbu, kad būtų frontas ir kad būtų pakankamas to 
fronto bičiulių skaičius.

Jiems nepavyko Amerikos lietuvių Įtikinti, kad jie 
daugiau žino. Jie neįtikino lietuvių, kad jie daugiau ga
li. Amerikos lietuviai atsisakė pripažinti jiems specia-

. šių metų kovo 28 d. J. Kreivė
nas skaitė Chicagos Vytauto Di
džiojo Šaulių Rinktinės nariams 
paskaitą apie padėtį Lietuvoje 
ir užsienin išvažiavusių lietuvių 
pareigas^ Paskaitoje pasakytos 
mintys dar ir šiandien tebeaidi 
ne tik šaulių tarpe, bet ir Chi
cagos lietuvių visuomenėje. 
Spausdiname Kreivėno paskaitos 
pačias svarbiausia kalbos ištrau
kas. štai jos:

Vytauto Didžiojo šaulių Rink
tinės Vadas ir Vade! Mielos sesės 
šaulės, broliai šauliai ir svečiai!

Šios dienos mano paskaitos 
tikslas turi du ir labai skirtingus 
klausimus: lankymas okupuoto
je Lietuvoje paliktų savo senų 
tėvų, brolių-seserų ir kitų, arti
mų giminių, ^fūsų prigimties 
ir tautiškumo jausmas iš mūsų 
to,reikalauja. Niekas mums to 
jausmo negali atimti.

Kiek kas galite, paremkite ten 
vargstančius ir išnaudojamus, 

materialiai ir moraliai, pasiųsda
mi vieną kitą siuntinėlį. Jiems 
tai yra didelė medžiaginė para
ma/ jie tuomet jausis, kad nėra 
savo brolių išeivijoje panifreti ir 
apleisti. Jie bus drąsesni ir tvir
tesni prieš žiauiaųs. Okupanto 
priespaudą ir išnaudojimą.

Nuvykę į bkup. Lietuvą aplan
kyti savo brolių, juos padrąsin
kite, kad jie būtų toki tvirti ir 
ateityje, kaip laikėsi iki šių die
nų prieš okupantą., Jiems viską 
papasakokite, kaip-įšeivijos bro
liai ir sesės, gyvenanti Laisva
jam _ pasaulyj e kovoja dėl jų iš-, teisių ir žmoniškumo veido, kas 
laisvinimo ir Lietuvos Nepri

mais.
ko ne dešimt metų prieš šimte-; nemato. to “kalėjimo vi- 

Tfaus’ ‘^gyvėįffiib sąlygų, jiems 
parodo, tik kalėjimo išluotus ir 
išbaltintus karidorius, daugiau, 
nieko. Tokius tautos išdavikus 
statykime' prie tautos gėdos stul
po ir juos kleimuokime, kad jie 
neužkrėstų mūsų tautos sveikos 
dvasios, pustančia savo “rau£ 
donlige”. .Labapgaila, kad ir mūs 
sų dvasininkų tarpe atsiranda 
vienas kitas, kaip San Paulo, 
prei. Ragažinskas ir New Yorį> 
ko apylinkės kun. Balčys, kurie 
Įprirasd {komunistiniame “Gim
tajame Krašte”, kad Lietuvoje 
bažnyčios gražiai tvarkomos ir 
užlaikomos, kad visą diėrią ati
daręs ir t. t. Tik viename Vil
niaus mieste yra uždarytų baž
nyčių apie 30. Jų daugumas pa-

’ (Nukelta į 6 psL) '
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davo lengviausiai gauti vizas. Už kelis aukso gabalus 
latviai ■‘padarydavo žydą Latvijos piliečių ir išleiesda- 
vo. Jeigu važiuodavo šeimos galva, tai prisidėdavo ir 
visa giniinė Šū vėsokais ir anūkais.

Mes taip pat '-galėjom važiuoti. Kai kurie vengrai 
bandė išvažiuoti, bet po perversmo mes labai gerai 
jautėmės. Ne dvasiškiai, bet pilviškai. Mes turėjome 
gerą irihišfa, muins netrūkdavo pinigu,' mes galėjome 
sekti rusų sostinės gyvenimą dieną "ir naktį. Vengri- 
jon mes bet kada galėjome nuvažiuoti, bet progos pa
matyti perversmo sukrėstą Maskvą retai kas gali ste- 
bėti.y^'. « ’'kx' ,

Aš buvau jaunas, pramokau rusiŽSkai ir susižavėk 
jau įvykiais. Mėn buvo įdomus rusų tarpe kilęs gin
čas. Turiu, galvojfe Rusijos komunistus. Vieni, buvo įsi
tikinę, kad durtuvais revoliucijos nėpririiesi, o kitiems 
atrodė, kad ne tik galima, bet ir reikia ją žmonėms 
primesti, tų pačių žmonių gerovei.

Trockis, karofkomisaras, buvo priešingas durtu
vams. Jam atrodė, jog tai yra visai bereikalingas krau
jo liejimas ir- ėįergijos eikvojimas. Kiekviena karo 
ekspedicija kainavo stambidi'sfc&tfks pinigų. Visas 
krašto -turtas eiri’a karo reikėjams.’RėiVia rhšisft), rei
kia drabužių, reikia šovinių ir šautuvų, pagaliau, rei-, 
kalinga-ir jėga kareiviams bei ginklams ^pervežti.

Trockiui priešinosi jaunas caro karininkas, arti
mas Trockio bendradarbis 30 metų riesulailkęs komu
nistas Michailas Tuchačevskis. įTrockis tvirtino, kad 
Vakarų Pasaulis jau yra pahioštas rdVoliueijli. Jis 
nurodė, kad Bavarijos nuskriausti ūkininkai'fr priHe-'- 
taraį^irmieji sukilo. Jis su pasiddžiavimu sakė ir ra
šė, kad Įr Vengrijos proletarai sukilo prieš ponus.

Tttto taripu Tdchačevskis vartojo yisaį kitus argu 
mentus. Jis įrodinėjo, kad ir pačioje Rusijoje komu-

jie žino, kad už juos čia vedama 
didelė ir sunki kova, nes oku
pantas nuo jų viską slepia. Me
luoja, kad Lietuva jau amžinai 
Okupantui pripažinta ir t. t.Tik, 
gink Dieve, nepataikaukite nu
vykę į Tėvynę okupantui ir ne
girkite per jo propagandinę špau- metais pralieto , iHasų : Muravjovo Įpėdf-
dą daromas mūsų ^broliams kraujo ir ^gyvybių, kbvojb 
^skriaudas ir kančias. ■:
.2-ras, tab. tiltią_ statymas ir 
kultūrinis bėndradarbiaViihas šii 
okupantu ir jo ištikimais tarnais 
^Maskvai, kurie okup. Lietuvoje 
pasodinti čiulpti paskutinius mū
sų pavergtos tautos syvus ir juos 
persekioti. Toks bendradarbia
vimas su mūsų tautos pavergė
ju. yra pavojingas, mirtinas ir 
mūsų tautai ir atkūrimui 'Ne
priklausomos Lietuvos. Tai bū
tų antras kapituliavimas prieš 
mūsų tautos ir valstybės oku
pantą, kuris amžinai yra mums

yra atimta iš 'triūsų ’^Š^rgtų
klausomybės atstatymo. Tegul 1 brolių. Labai -gaila, kad penna-.

ža dalis niusų tautos pasitraukė ; visiškai nėra. Nesigėdina įdė- 
i laisvąjį pasauli, ;tai^butų ma- jr f0įo nuotraukas prie 
žiau šudėfą.’^^jų ant.."tėvynės savo propagandinių ir melagih- 
aukuro ir lifažiau būtį; supilta gų straipsnių. Toki ~ asmenys,

Kreivėno paskaita Chicagos šauliams 
ir visai tautai mirtinai pavojin
gas. -Draugaudami'su okupantu, 
riles turėsime atsisakyti visut 
Lietuvai laisvinimo veiksmų ir; 
pavergtai mūsų tautai laisvių. 
Manau, jūs Maskvos imperialis
tų kėslus ir visokias apgaulias 
jau gerai ^pažįstate ir jas žino-j

nistai nebūtų laimėję, jeigu nebūtų pavartoję, jėgos. 
Reikėjo numalšinti Maskvos perversmą ir nubausti 
maištininkus. ^Reikėjo jėgą pavartoti ir prieš Kronš- 
tato jūreivius. Ijeigu Trockis būtų nepaklausęs Tucha- 
čevskio ir palaukęs dar kelias dienas, tai Kronštadto 
jūrihinkai'būtų likvidavę komunistinę valdžią to pa- 
t^^conitifiižfiio vardu. ’ . ’

KronšfS’dfb komunistai, anarchistai, revoliucionie
riai reikalavo demokratinės valdžios. Jie norėjo, kad 
būtų renkamos laisvos savivaldybės, tuo tarpu visi ži
nome, ^as būtų ntsititeg, 'jeigu .‘revoliucijos pradžioje 
arba vėliau Rurijojė būflų ’laisvi demokratiniai 
rinkimai. . >'

Trockiui rinkimai nepatiko, jis buvo įsitikinęs, kad 
krašto -gyventojii, tiėt ir į>alVs‘dariiininkai dar nebu
vo demokratijai paruošti. Jis manė, kad bet kuri gru
pė galės bolševikus įveikti ir demokratiniu būdu vėl 
atimti iš komunistų valdžią. Trockis stojo už demo
kratiją, bet jis nenorėjo, kad visi galėtų naudotis ta 
demokratija. Jis nenorėjo buržuazinės demokratijos, 
bet jis buvo už .partijos demokratiją. Tuo tarpu kai 
Tnchačevskis stojo už j^gą. PirAidn ėllin karo jėga 
reikia paimti valdžią, 6 vėliau ta valdžia turi būti 
tikra, kad niekas jos nenuvėrs. O’ Irai bus toks tikru-

- > ■ < -A * A
mas, tai tada bus galima daryti bet kokius eksperi- 
hiehtiiš.
> Praktiškame darbe Trockis turėjo sutikti su Tu- 
čhačevskio pažiftodttis, bet širilies ^Idfribye jis nega
lėjo vartoti gjynos, dažnai labai kvailos Jėgos savo 
pWSffnriiis fcHftfEMi. Troelirs lAivo irfįs socialisti
nės minties mintytojų, kuriem demokratinės idėjos 
buvo labai svarbios, tuo tarpu Tuchačevskis apie jo-

— Reikia neužmiršti, tai 1919 ir 1920 metais visa 
Rusija buvo veik izoliuota nuo pasaulio. Ne tik Leli- 
nas. bet ir kiti sovietų vadai labai bijojo izoliacijos. 
Nebuvo jokios prekybos su užsieniais. Patys komunis
tai pagrobė visus bankus, užsieniečių vestas preky
bos įmones, pagrobė dirbtuves, sandėlius, prekių ir ža
liavų didžiausias atsargas. Rusai žinojo, kad padarė 
užsenieciams didžiausius nuostolius. Jie negalėjo tikė
tis prekybos, kada neatsiskaitė su pagrobtom prekėm.

Valdžios priešakyje stovintieji partijos nariai žino
jo. kad prilips liepto galą, jei gu šio klausimo neišpręs. 
Ta izoliacija valdžios sluoksniuose kėlė didelės bai
mės. Vieniem atrodė kad reikia nusileisti ir prižadė
ti atmokėti užsieniams padarytus nuostolius, o kiti 
ryžosi nekreipti į tai jokio dėmesio, bet bandyti dar 
daugiau. Vieniems atrodė, kad reikia baigti pamišimų, 
o kiti, kaip jis sakydavo, “toliau matantieji”, plana
vo paimti visą Europą, pagrobti visas atsargas ir pra
dėti naujai tvarkyti visą gyvenimą. Lengva pasakyti, 
bet ne taip lengva padaryti.

. pačioje partijoje atsirado žmonių, kurie Le
tai politikai priešinosi. Buvo keli rusai, kurie 

Leninui patarė apsigalvoti ir imtis žingsnių, kurie pa
šalintu tą “revolicinį” svaiguli. įsakantį griauti viską, 
ką kapitalistai buvo pastatę, bet visai nekalbėjo, jei
gu neskaityti dainuojamų giesmių, apie naują staty
bą. Socialdemokratai pačioje pradžioje kritikavo ko
munistus. Jie sakė, kad šitokiais metodais pateks bė
don. viską sugriaus ir užsitrauks žmonių neapykantą

Pavasaris eina Karpatų kalnais
V i si trokšta: tbisves

Atidarė ne tų frontų
Antrojo Pasaulio Karo pabaigoje Amerikon priva

žiavo įvairiausių įsitikinimų mūsų tautiečių, čia priva
žiavo daug tautininkų ir ne tautininkų, liberalų ir au
toritetinio režimo . šalininkų, soialdemokratų ir krikščio
nių demokratų, modernaus meno šalininkų ir labai dide
lių konservatorių. Amerikiečiai visus šiltai priėmė, da
vė pastogę, aprengė, surado darbus ir padarė savo šei
mos nariais. Išvažiavo dauguma valdžios žmonių, o pa
prasti eiliniai lietuviai neturėjo laiko ir progos išvažiuo
ti. Visi atvažiavusieji prisitaikė prie vietos gyvenimo są 
lygų ir stengiasi būti naudingi ne tik sau, bet ir paverg
tai Lietuvai.

Leninas, negalėdamas nieko geresnio sugalvoti, 
paskelbė “naują ekonominę politiką”. Ta nauja poli
tika gyventojams buvo nesuprantama. Be to, bolševi
kai, ko gero, viską darė, kad nesuprastų. Vietoj “nau
jos ekonominės politikos”, jie visą laiką rašė apie 
“nepą”. Kas tas “nepas” buvo — niekas nežinojo. Tai 
buvo pirmos raidės trijų pirmųjų žodžių “naujos eko
nominės politikos”.

Tris žodžius rusai dar galėjo suprasti, bet “nepas’’ 
jiems buvo naujas, visai nesuprantamas žodis. Buvo 
ir tokių propagandistų, kurie reikalavo pripažinti 
“nepą’y kad ir nesuprantamą.

Kai Leninas paskelbė “nepą”, tai valdžia pradėjo 
rinkti iš žmonių auksą ir auksines monetas. Jos buvo 
reikalingos mokėti už prekes, būtinai reikalingas gau
ti iš užsienio. Kiek aš supratau, rusai labai norėjo 
pradėti prekybą su užsieniais. “Nepas” lai reiškę ru
sų pasižadėjimą mokėti auksu už būtinai reikąlingas 
prekes. Taip mes. Maskvoje gyvenusieji vengrai, tą 
“nepą” supratome. Vėliau iš to Lenino fc‘ncpo’’ iš 
..naujos ekonominės privilegijos” partijos nariams. 
Pačių bolševikų tarpe ėjo didžiausi ginčai. Vieni kal
tino Leniną, bet veik visi įtakingesniėji komunistai 
tas privilegijas priėmė. Valgyti visiems reikėjo, o maiš 
to pakankamai nebuvo, tai valgė tas. kas turėjo nau
jas privilegijas. O pilvus turėjo džiauti didelė krašto 
gyventojų dauguma.

Visi kitataučiai bego iš Maskvos ir Rusijos. Bėgo 
įvairiausiais būdais ir keliais. Cato karininkai persi
rengdavo paprastais piliečiais ir bandydavo pereiti 

akarus. Gydytojai, Mokytojai, advokatai vers
is ūkininkais ir prašydavo leisti jiems 
r pasieki] Latviją, Liėluvą, Lenkiją ir 
Į Rigą važiuodavo žydai, nes ten galė-

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams -_______________$30.00
pusei metų_______________ $16.00
trims mėnesiams _________ $8.00
vienam mėnesiui___________ $3.00
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Dirva yra tautinės minties 
sayaitraštis, Amerikoje gimęs, 
augęs ir subrendęs. Šiemet Dir
vai sueina jau šešiasdešimt me
tų. Tai gana ilgas laiko tarpas. 
Netenka abejoti, kad Dirva, kaip 
ir žmonės, ne tik gyveno, bet įr 
daug pergyveno. Bet kas svar
bu, kad visas audras atlaikė ir 
eina. Inofrmuoja,. jungia savo 
skaitytojus jau šešiadešimt me
tų Dirva teeina ir ateityje!

Dirva yra spausdinama Cle- 
velande, pereitų metų gale per 
nelaimę sudegė jos pastatas, ra
šiniai-, laikraščių komplektai, ap
degė mašinos išmestinai, gais
ras padarė tūkstančius nuosto
lio. Nežiūrint šios didelės nelai
mės, Dirva keliasi iš degėsių ir 
eina, lanko savo skaitytojus kas 
savaitė.

Chicagiškiai, tautinės minties 
žmonės, praeitą sekmadienį mi
nėjo Dirvos gimtadienį, jos "šė-. 
šiasdešimtmetį.

kymus: politiniu, kultūriniu, tar
pusavio santykių normavimo 
reikalu, tarpusavio sugyvenimo 
reikalu. Pasisakymų išvada; 
Skirtinga nuomonė, skirtingi įsi
tikinimai yra normalūs, realus 
reiškinys, tik reikalingas, būti
nas nuomonių derinimas kultū
ringa, forma.

Jaunimas, studentai jau pa
čiu savo buvimu įnešė, paskleidė 
malonias, jaunatviškas nuotai-

studentų tautinis, sąmoningu-

senimo su-sena, šis jaunimo 
sitikimas konstatavo faktą, pa
tvirtino įsitikinimą, kad vieni 
kitiems yra reikalingi, vieni ki
tus papildo, sustiprina.

Inž. J. Jurkūnas, aktyvus LB 
Sąjungos narys, tik praeitą va-

24. i A.

J l 1.1 JA TAMOLIONAS 
NAUJOKAITYTE 

Gyveno Cicero, Illinois

mirė m. balandžio 11 d», 7:20 vai. vakaro, sulaukusi 47 mettų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Bajorų km., Kybartų valse., Vilkaviškio 
apskrity. Amerikoje išgyveno 26 metus.

Paliko nžliūdę: vyras Zigmas, 3 sūnūs — Jonas, Vilius ir Zigman
tas, sesuo Birutė Ališauskas, jos vyras Juozas ir jų Šeima, dėdė Jus
tinas žemaitis, Kanadoje — pusseserės Aldona Kukta su Šeima ir vyro 
sesuo Eknilija Barauskas, švogeris Mečys, Lietuvoje — 2 broliai —Juo
zas ir Leonas Naujokaičiai su šeimomis bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami, g H

Kūnas pašarvotas Vasartis-Butkus koplyčioje, 1446 So, 50th Avė., 
Cicero, Illinois

Trečiadienį, balandžio 14 d, 8:30 vai. ryto bus Jydima iš koply
čios į Sv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi* a. a. Julijos Tamoliūnienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

. ’ ■:$ Nuliūdę lieka:
< vyras, vaikai/ sesuo, broliai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Vasaitis ir Butkus. Tel. OL 2rl003.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Tu paruoši stalų m^no akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa
tepi aliejumi mano galvų. Mano taurė sklidina. u—Psal. 23:5.

Renginiu stalų yra daug ir ant jų dedami įvairus, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de- 
darni patys “velnių pamokslai”, (žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
duoda štai kokį patarimą: u Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
prie piktjų dvasių "stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
’tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

Viri žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
tusieji? 1 tį klausimą atsako knyputė "Viltis po mirties", kurių gausite 
ne mokama L Rašykite:

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

IV. RAITO TYRINtTOJA!

PETKŲ

DR. PAUL V. DAKG1S
_ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester < Community klinikos 
Medicinos enrektonus.

1938 S. Manheim Rd., Wesichester, 111. 
VALANDOS: 3—3 darbo dienomis ir 

Kas antrą seštadien; 8—3 vai.
TeL: 56Z-ZZ27 arba 562-2728

KLlZ.: GI 8*0873/

DR. W. E1S1N - EISihiAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

Dirvos finansinių, ūkinių reika
lu, padarė pranešimą. Pasakė, 
kad finansinis vajus davė ap
čiuopiamų rezultatų, yra gauta 
kelias dešimt tūkstančių dol. au
kų, Planuojama įsigyti nuosa
vas patalpas spaustuvei. „

Minėjimo užsklandoje sugie
dotas Lietuvės himnas. Oicialią 
programą pravedė LTS Chica

gos skyriaus pirmininkas Bučas.

Buvo ir vaišė, jas parengė ir( 
maloniai svečius vaišihoį Chica
gos skyriaus kruopščičsios na
rės: ponia Valiukėnienė ir Bu
čienė. Susiririkusieji jaukioje 
svetainėje dar ilgai tarpusavyje 
šnekučiavo, gėrėjosi dail. Bu-

TEL,' — BE 3-5893

DR. A. B. GUVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
> Te L: 561-4605 ir 439-4441

OF IB AI:
1002 N. WESTERN AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVĖ.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE 4-1818 * >
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 

2454 WEST 71st STREET 
VALANDOS: Pirmadieniais. antradie-z 

niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus. f

Trečiadieniais uždaryta.

te pagrindinę paskaitą. Paskai
tininkas klausytoją mintį pa
sikvietė, nusivedė į Nepriklau
somos Lietuvos laikotarpį, — jis 
paryškino ano meto tautos kul
tūrines, politines nuotaikas, 
skirtingų ideologinių įsitikini
mo -žmonių tarpusavi uš 'santy
kius. Paskaitė ano meto spaudos 
ištraukas, iš pageltusio, aptrū
nijusio žurnalo puslapių, bet ten 
rašomos mintys yra aktualios ir 
šiandieną. . , .

Kalbėjo ir apie šių dienų lie
tuviškos spaudos reikalą, jos 
sunkumus. Su pasipiktinimu gailiškio meno kūriniais. Šiuo 
kalbėjo apie žmones, kurie dėl metu kaip tik ir vyksta dail. kū- 
vien ar kito nepatinkamo straip- rihių paroda Tautiniuose namuo- 
snio atsisako laikraščio prenu
meratos! Tokį elgesį pavadino 
tik asmens tautinio, kultūrinio 
nesubrendimo stoka. Paminėjo 
ir K. Keblio pavardę. Pasakė, 
kad laikas veikia išeivijos kul
tūrinio gyvenimo nenaudai, dau
gelis; laikraščių turės užsidary
ti, bet “Dirva eis, jis, išpranaša- 
yo ir Naujieną ilgą amžfųį pa
sakė, kad- Naujienos yra opozici
nis, reikalingas ir kaip toks, turi 
galimybę eiti ir eis. Išpranaša
vo ir dar kitiems dviems laik
raščiams ateitį.

Pedagoginio Lituanistikos in
stituto studentai,, vadovaujami 
lektoriaus Dundulio, pasigėrė
tinai gražia lietuviška tarsena a-t. 
liko programos dalį. Jie kolek
tyviai paskaitė laikraščių ištrau- 

' kas, paskirų asmenų politikų, 
kultūrininkų, rašytojų pasisa-

se. Daugelis išstatytų kūrinių 
yra parduoti.

Ž. Juškevičienė

FIGHT HEART DISEASE

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS * 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikriną akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ; PŪSLĖS 

PROSTATPS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: an^ąd-muo 1^1 po pietų. 
ketvirtad..nuo 5—7 yal..yak.

Ofiso ‘telef.: 776-18ttr 
Naujas rei. telef.: 448-5545

PERKRAUSTYMAI

M 0 VI N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A 'S . 

Tel. WA 5-8063
kas

M 0 V IN G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi v atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882 

>i - _

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
irpenkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pieta, ir kitu laiku 

■ pagal susitarimą.

V. Tumnsonis, M. D., S. C 
C H/l R U R G A S 

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123

" , Ratid. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei jne atsiliepia^ tai telef. GI 8-6185.

; ATPIGINTI
| vokiški
i RADIJAI

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 .

Atid. 9—6; pirm. Ir ketv. 12—8. 
Sekm. ir treč. uždaryta.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Wed. Ban
dažai. Speciali pagalba Rotoms 
(Arch Supports) ir t t.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
, Beverly Hills i

GELINYCĮA i
2443 WEST 63rd STREET

T»lefon«i: PR 84833 ir PR 8-0834 ■ -______________________ >

+ 2850 Waft 63rd SK, Chicago 111. 60629
Tekt.: PRocpaet 63084

• " Į,,*.,— . -

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI
' KAUJIKNAS

Unfcmumo »rt>a liMeno valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai frrrtka 
pin panuoSitnui ir «9ewntnės 

k*pam.« gilės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAt) 

5525 *So. Geriem Avė. — 586-1220

*>■ • -
' - * \ .

■ ' - - -’v' 1

A DVIEJŲ METŲ
' KOSTANCIJOS .MANKUS

(Paršiukaitis)

Mirties prisiminimas

Mirė 1974 m. balandžio mėn. 11 d., sulaukė 80 metų 
amžiaus. Gamė Lietuvoje, Kamajuose. -

Amerikoje išgyveno 61 metus.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. 
Lai .Jai būna lemta ramiai ilsėtis.

- . t

. I. V . • Vyras VINCAS MANKUS, 
duktė IRENA, 
žentas BEN NORBUT,

. * / ,. anūkai — RICHARD ir CAROL 
ir kiti giminės.

S K AI T Y KITE NAUJIENAS
garsink i t ės n a u ji e n o s e

Linki Visiems Chicagos Lietuviams
CHICAGOS LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIŲ ASOCIACIJA

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 Lituanica Avenue Phone YArds 7-3401

BUTKUS i VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. California Ave. ■, Phone LAfayette 3-3572

G. F. RUDMINAS
3319 So. Litnanica Ave. < ' Tel. YArds 7-1138-1139

STEPONAS C/'LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET^; • REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE 1 " Virginia 7-6672
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. Hilsted St Phone. YArds 7-19H

' - ’O * / . ’ ’ '

PATARNAUJA Mt’DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st . Street
* Telef.: GRovehill 6-2345-6

' 1410 So. 50th Ave., Cicero
’ Telef.: TOwnhaH 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikšte tutomobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

EUDEI
DAIMIDGAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktoriq 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

’ ■ GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAMCA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
• (LACKAW’ICZ)
2424 MTŠT 69th STREET 
2314 WEST 23rd PLACE (

, 11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hills, DI. 974-4410

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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V. Kavaliūno ir J. Zilionio 
pastangomis atgaivinti Peda
goginiai kursai Klevelande. 
Studijuoja 8 būsimi mokyto
jai. Klevelando šv. Kazimiero 
Iituanistinėje mokykloje vei
kia 12 skyrių su 110 mokinių. 
Juos moko 15 mokytojų. Vysk. 
M. Valančiaus mokykloje mo
kosi 70 mokinių, kurių 33 pra
dėjo mokslų nemokančių lietu 
viškai klasėje. Mokykla turi 12 
skyrių, moko 9 mokytojai.

— V. Jonuškaitė-Zaunienė, 
Alė Rūta Arbienė, Irena Ta
mošaitienė, Viltis Jatulienė ir 
Dalila Mackialienė sudaro see 
nos veikalų konkurso teisėjų 
komisijų. Konkursą paskelbė 
Los Angeles Dramos sambū
ris. Kūriniai pristatomi iki 
birželio 1 d. Skiriamos §1,000 
ir §500 premijos. Gasparas Kaz 
lauskas, Ema ir Vincas Do-vv- 
daičiai taip pat Birutė;ir Byl
ias Gyliai yra mecenatai.

— Kompozi Jeronimas Ka
činske, So Boston, Massį^yra 
Berkeley muzikos kolegijos 
profesorius. Pastarajame kole
gijos koncerte jis dirigavo’sim
foninį orkestrą taip pat buvo 
išpildyta jo sonata smuikui ir 
fortepionui. Chicagos Lietu
vių Opera stato jo vienaveiks 
mę operą Juodas laivas taip 
pat Gaidelio Gintaro šaly ir 
Marijošiaus Priesaiką. Pasta
tymai bus gegužės 8 ir 9 taip 
pat 15 ir 16 d. Alarijos aukšt. 
mokykloj.

— Dail. A. Petrikonio darbų 
parodoj Marquette Meno gale
rijoj yra išstatyti 80 paveikslai. 
—

IVirtnl i ‘doLoįit Lietuvių Gydy 
j į tojų D-jos Moterų vieneto sti- 
jpendijų fondas. Jo pirip. A.
Lipskienė atidarė parodų, kuri 
tęsis iki gegužės pabaigos, 

—Janina Juknevičienė išrink 
ta Lietuvių Mokytojų Sąjungos 
pirmininke, Apolinaras Bagdo 
nas — vicepirin., Vilija Kere- 
lyte — sekr., I lovas kaulys.— 

iižd., Jadvyga Lukošiūnienė — 
parengimams, Jonas Kaunas 
— informacijai, G. Meiluvienė, 
O. žigaitienė ir J. Tamulis-kon 
trolei. šiemetinė mokytojų sto 
vykla-kursai bus rugpjūčio 8- 
15 d. Dainavoje.

— Judita Junkery te — Alau- 
ersberger, Zina Sinkevičienė ir 
Felicija Urbelienė yra Lietuvos 
Dukterų Draugijos Melrose 
Parko skyriaus valdyboj. Sky
rius turi 35 nares. Visos _ ruo
šiasi bazarui-mugei gegužės 16 
d. Eagles salėje. Veiks baras, 
kavinė ir užkandinė. Bus lote
rija ir kitokie įvairumai.

— Aparatai mažesni, o 
kia geriau. Visi žino, kaip 
rodė ir kaip veikė senieji

vei
at- 

vo- 
kiški Grundig radijai. Dabarti
niai naujieji yra tranzistori
niai, dėl to mažesni, bet jie gro
ja dar geriau už senuosius. Jie 
ir elektros suvartoja daug ma
žiau. Įvairių Grundig aparatų 
yra keli tuzinai Gradinsko te
levizijų, radijų, stereo HI — 
Fi, patefonų, magnetofonų ir 
pro vėsintuvų parduotuvėje, 
2512 W 47 th Str., Chicago, 
ILL., FR 6-1998 Atd. 9-6: pirm, 
ir ;ketv. 12-8. Sekm. ir tree, 
užd. (Pr.)

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIETUVIO

DRAUGA4 IR RTCI'JLIS

visiems savo bičiuliams ir kostumeriams linki

e

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems savo klientams, draugams 

ir pažįstamiems

LINKSMU ŠV. VELYKŲ-ŠVENČIŲ“ 
linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiemsSHARKO’S - VELA PARK, ‘ILLINOIS

1 mylia j vakarus nuo 83 Rd. ant Roosevelt Rd. 
Telefonas — 629 — 9050 T '

Telefonas — LUdlow 6-3636

Telefonas — PRospect 6-6644 ‘J r

.... ..

Visuose restoranuose puikios vėdinamos Salės tinkamos 
vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus .valgis, vietos 
ir užsienio gėrimai.

■ Savininkai —
JURGIS, GERALD AS ir GREGORUUS ŠARKOS

visiems savo draugams ir pacientams linki

Hack wAHtao — mac* 
Darbininkv

- COOK and GRILL ME2sT 
Turi būti patyręs darbe ir kalbėti 
angliškai. Pradinis atlyginimas yra 
vjrš $200 per savaitę. Dvi pamainos. 
Kreiptis nuo vidudienio iki 9 v vak. 
arba nuo 9 vaL vak. iki 6 vai. ryto.

.7740 NO. MILWAUKEE AVE.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE MR-SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui Į 1 Namai, Žemė — Pardavimv

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM! 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS-IšSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVING
PETRAS KAZANALSKAS, Prezidentas J, \

2212 W. Cermak Road. Chicago, ntz • Virginia Ir71

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS —

L NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA^

J. BACEVIČIUS —BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. - 778-2233

Joniškiečių klubas
Praeitą penktadienį Joniškie

čių klubo susirinkime buvo sma
gu susitikti Kazį Mačiuką, ku
ris irgi senas Joniškiečių klubo 
narys. Jis. buvo lyg teisėjas, 
kada du pirmininkai, būtent Jo
nas Jonkus ir Viktoras Kazimie
raitis susivaidijo. Mačiukas gra
žią prakalbėlę pasakė susirinki
me , ir palinkėjo visam klubui 
santaikos ir ramybės toliau gra
žiai, darbuotis kultūros ir labda
rybės labui.

Malonu buvo prisiminti, kai 
Mačiukas, K'. Kipšas ir aš suor- 
ganizavom antrą Joniškiečių klu
bo konstituciją -ir nariai vien
balsiai ją priėmė. Dabar sušne
kus su šjuo veikėju, kurį pažįs
tų per daugelį metų, sakau jam, 
“Atsimenu, aludę jūs turėjote 
ir mes šį darbeli atlikę, konsti
tuciją parašę su Kipšu priėję 
prie baro papilėme, kad bari- 
teris Kazys pripiltų po bokalą 
šalto putojančio alučio.

Dabar ■ depresijai siaučiant 
darbų mažai, tai iš reikalo buvo
me atidarę: “pivnę”, bet greitai 
ją palikome, pasiteisino Mačiu
kas. Kai Mačiukas kaip SLA 6 
apskrities pareigūnas dėl išlei
dimolabai svarbios knygos pa
prašė Joniškiečių-aukos, klubas 
su mielu noru sutiko iš iždo duo
ti $50 šiam kultūros ir apšvietos 
reikalui.’, -Kaip žinią, joniškiečiai 
rengiasi prie 50 mėtų savo jubi
liejaus ir senu bei naujų narių 
pagerbimo.

šaunus banketas Įvyks sekrna- 
dierų balandžio 25 dieną Polonia 
Grove salėje. Klubo valdyba su 
pirmininke Julia Sačauskiene ir 
komisi j a deda' visas pastangas, 
kad gerbiama publika ir. mieli 
svečiai atsilankę visapusiai būtų 
patenkinti.

SAVININKAS PARDUODA 10 kam-- 
barių rezidenciją su 6 miegamaisiais, 
kilimais ir užuolaidomis. Pilnas rū
sys, karsto vandens šilima, garažas. 
Gera vieta 55-tos ir Troy apylinkėje 
— arti mokyklų, bažnyčios ir arti vi
sokio patogumo. Kaina sumažinta 
skubiam pardavimui. Tel. 737-8916.

10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virs $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tu mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja. . .

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzię.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax v 

2951 W, 63rd St Tel. 436/7878

2434 West 71st Street

. Gydytojas ir. Chirurgas

A. LAURAITIS
INSURANCE AND REAL ESTATE 

4645 So. Ashland Ave. Chicago, III.
Telef.: LA 3-8775

linkime visiems savo kostumeriams 
draugams ir pažįstamiems s

* h- L' - t C .

IsOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Lietuviu kaloa: '-jsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

...ryto. ; _ '■

Telef.: HEmlock 4-2413
715? So. MAPLEWOOD AVE.

v CHICAGO, ILL. 60629

. j Brmg^nybėi, Laikrodini, Dovanos 
visom* progotK^.

3237 WB5T S3rd 5T^ CHICAGO 
Telef. 434-4680

ANTANAS. VILIMAS
SU ŠEIMA

3263 So. Halsted St., Chicago, IIL60608 
Phone CA 5-6696 V

CICERO DELICATESSEN
4900 W. jrSt, Cicero, III 60650 Ph.| 863-9359 

ROMUALDAS URBONAS, Sav.M> ‘ '
Lietuviškas medalionas

823 West 34th Place 
CHICAGO, ILLINOIS 
TeL:-FRontier 6-1882 

arba 
376-5996

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

2022 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
■i i i ■ i mm ■■ i

WlWVAV?AV^,W.VAVAW.^WA,A\hShWAVAVA

| LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
į TO THE LITHUANIAN CUSTOMERS OE MINE

GRANT WORKS FRUIT MARKET "
4913 W. 14th St., Cicero. Phone: 863-9315

We have fresh vegetables and fruits everyday.

WHOLESALE AND RETAIL

an u:, n, , , L^u   , „ M | „

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems savo klientams ir draugams

- SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60429. — Tel. WA 5-2737

3333 So. Halcted ct., Chicago, III. 40408. — Tel. 254-3320
V. VALANTINAS

BALTIC BAKERY’
JUOZAS ANKUS

4627 So. Hermitage Ave. Tel. LA 3-1510:
, ir antra krautuvė ' i

2616 W. 69 St TeL 737-6784
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Šis gražus sidabrinės spalvos 
medalionas ir su 36 colių rete
žėliu yra puiki dovana Vely
koms, gimtadieniui, vardadie
niui, tautinėms šventėms arba
•v _A

kitom progom, o taip pat pui
kus simbolis lietuviškumui at
žymėti.

Medaliono kaina su pašto iš
laidom tik $5.95. Užsakymas 
bus greit išpildytas.

Čekį arba piniginę perlaidą 
siųsti:

MEDALIONS
P. O. Box 591

SMYRNA, GA. 30081 
(Georgia gyventojai sumoka 

sales tax)

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pe.8 vieninteli 
lietuvį kailininką 7^4 

Chicagoje ------ ---

NORMANĄ
BURŠTEINĄ 

i.Tel. 263-5826 
(įataigoe) ir 
677-8489

185 North W*ba*h Avenue 
2nd Floor Chicago, HI- 60601

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. <065 Archer Art 
Chlctpe, III. W631 T»L Y A 7-Sttf)

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt4 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

1TATI r>«M

HOMEOWNERS POLICY

•NAUJIENOS' BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS .TŲ AKYSE

Sure Fire M0 Csseaty Comply

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBRS 

Pardavimas ir Taisymas 
2644 WEST 6*th STREET 

Telefj REpubfk 74M1
. - . -______

IR,GYVENKIME ČIA

6 butų iškilaus gražio gelsvas 
ras. 4“ auto mūro garažas. Pati] 
jums, Marquette* Parke. S&6,00( 

2 butų puikus mūras.. atskiri i 
mai, 2 auto garažas.. Marquette 
ke. Arti musų. $27,900.

ARTI 73 — California 20 : 
ouikus 6 kamb.. 2 aukštų mūr 
2 auto mūro earažas. Labai pat 
luš gyventi. $23,300.

SAVISTOVIAM profesionalui 
kiekvienam žmogui galima gerai 
kti 2 aukštu muro narna luks 
kamb. butas- ir modemus biznis, 
mas prieš 18 metu statytas b< 
prieš Marquette Parką. $38.00C

9 kambarių kaip naujas tane 
^virtuvės. 2 vonios, nauii kan 
Arti Brighton Parko. Galite grei 
imti. $36,500. t

2 BUTU modernus mūro nam; 
garažu. Atskiri šildvmai. Rami, 
gatvė Marąuete Parke. $36,600.

. MODERNUS 4 BUTU mūras 
auto mūro garažas. Atskiri Šild^ 
Cent, air cond. Arti Maria Higl 
^5,500.

VALDIS REAL ĖSTA

2625 West 71st St. TeL RE 7-7!

RUD’S REAL ESTĄ
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMosrr.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

+369 ARCHER AVE.. CHICAGC 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE
135-TA IR ARCHER AVĖ.

TeL 257-5361

r, į L ... .į „ Į,,„į,

M. A. ŠIMKUS
Rea! Estate. Notary Public 

' INCOME TAX SERVICE 
'759 S. Maplewood. Tel. 254-74 

T’ain pat daromi vertimai, qimin 
iškvietimai, pildomi piI»etvbės pi 

i šymar ir kitolri blankai.

^UILDFRS AMD CONTRACTOR 
Namu Sta*vba Ir Remontas

Visi namo ir perstatymo dar
- nr;c*afv^as, porčial. 

dimu kambariai, rūsys, maudyi 
virtuvės m^oamieįi, aomu^in 
Mažam kontraktoriul . r^’kia dai

SKAMBINKITE 545-0478.

HEATING CONTRACTOR 
rrengin mieste Ir_nžm^ZMitv nauju? 
n^rstatau menus vIfu rūšių namo 
Hldvmn pečiu* air-conditioning. v 

boilerius ir stoeu rinas teutte 
Uirbu greit sąžiningai ir garantuo 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609. Tel. VI 7-34^

DOMESIO
^2—so m Amžiaus vairuotoj 

Tiktai S70 pusmečiui autemobilh 
Liability apdraudimas pensini n kan 

Kreiptis:
A. L A U U A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVR.
< 5734775

Kreivėno paskaita . ..
(Atkelta iŠ 4 n«1.) 

versta muziejais, koncertų ir p 
veikslų galerijomis, šokių ir s 
sirinkimų salėmis, o dalis • 
prekių ir .malkų sandėliais ir t.

Kaip suprasti tokių dvasini 
kų poelgį, kurie jau n 
atskiria bažnyčios nuo malkų ; 
prefrių sandėlio? Pažiūrėkim 
ką rašo L. B. Kronikos, tai p; 
matysime kurioje pusėje yra H 
sa . ' ■

Ačiū už Jūsų dėmesį! Gal yi 
klausimi]? J. KrMvfai




