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Diplomatinių misijų šefai su 
žmonomis surengė išleistuves ‘ 
valstybės sekretoriui ir poniai 
Kisinger 1977.1.13 d. Pan Ame- i 
rican Union Rūmuose. Į išleistu- j 
vių priėmimą atsilankė JAV 
Prezidentas ir ponia Ford bei vi-, 
ceprezidentas su ponia Rocke
feller. Lietuvos atstovas ir p. •

TRUMPAI IŠ VISUR

Kiek amerikiečiai suvalgo , 
triušių? )

Amerikos Triušių Augintojų
Bačkięnė dalyvavo tose išleis-1 ?augiios Pranešim“’ ame"W
tuvėse ir turėjo progos pasikal- iaį?er metus “T?1?? apie 400 
tėti ir atsisveikinti su preziden-l svaP t™} mėsos
+„ yra apie du svarus kiekvie-.tu Fordu ir valstybės sekreto
riumi Kisingeriū.

— JAV prezidento James E. 
Carter inauguracijos iškilmių 
proga Lietuvos atstovas ir p. 
Bačkięnė dalyvavo žemiau iš
vardytose iškilmėse:

1977.1.19 d. išrinktojo JAV 
viceprezidento ir ponios Mondale 
pagerbime, kur jie, kartu su di
plomatinių misijų šefais ir jų 
žmonomis, buvo supažindinti su
jais;

1977.1.20 d., kartu su diplo
matinių korpusu, jie dalyvavo 
oficialiose Inauguracijos iškil
mėse The Capitol patalpose, ka
da JAV Viceprezidentas ir Pre
zidentas davė priesaiką. Po to, 
O ir S. Bačkiai su Diplomatiniu 
korpusu dalyvavo Protokolo še-

su diplo- 
dalyvavo

nas. Tai yra 16 kartų daugiau 
kaip 1974 metais. Draugija įsi
tikinusi, kad triušienos valgy
mas per ateinančius 10 metų dar 
dešimtteriopai padaugės ir pasi-j 
darys lygus rivalas jautienai.
Egipte suimta 200 komunistų 

riaušininkų .
KAIRO. — Egipto valdžios 

pranešimu, praeitos savaitės 
riaušės numalšinus suimta 200 
riaušių vadeivų ir suardyti ke
turi komunistų pogrindžio sam
būriai, kaltinami suokalbiu nu? 
versti prezidento Anwar Sadato

v<
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WASHINGTONAS. — Prez.
Carteris paprašė kongreso su- ( 
teikti teises persiųsti dujas iš 
vienos Amerikos vietos į kitą, 
kur jų trūksta ir leisti jam pri-

DEMOKRATINĖS SANTVARKOS
Prieš demokratiją pasisako dešinieji 

ir kairieji ekstremistai
MADRIDAS, Ispanija. — Ispanijos ministerių kabinetas, ap

svarstęs paskutinius šios savaitės Įvykius, ketvirtadienio rytą pa-

fės ambasadorės Black rengta
me lunche Blair House patalpo
se ir po vaišių sekė inauguraci
jos paradą. Tos pačios dienos 
vakare O. ir S. Bačkiai dalyvavo 
Inauguracijos renginyje Natio
nal Visitor Center, kur buvo 
kviestas diplomatinis korpusas.

1977J.22 d. JAV prezidentas 
ir ponia Carter surengė pirmą 
priėmimą diplomatinių misijų 
šefams ir jų žmonoms Baltuose 
Rūmuose, į kurį buvo pakvies
ti Lietuvos atstovas ir p. Bačkie- 
nė. Ta proga O. ir S. Bačkiai 
buvo supažindinti su prezidentu 
ir ponia Carter ir buvo kartu su 
jais nufotografuoti. Kitame kam 
baryje, Baltuose Rūmuose, Lie
tuvos atstovas ir p. Bačkięnė bu
vo priimti viceprezidento ir po
nios Mondale, su kuriais jie tu
rėjo progos antrą kartą pasima
tyti.

Priėmimo metu Baltuose 
Rūmuose Lietuvos atstovas ir 
p. Bačkięnė turėjo progos susi
pažinti su valstybės sekretoriu
mi ir ponia Vance ir taip pat su 
naujuoju JAV ambasadoriumi 
prie J. T. organizacijos p. And
rew Young, kurį jie paprašė pri
siminti -Lietuvą ir jos žmones 
Jungtinėse Tautose.

1977.1.14 d. Washingtone įvy
ko Pabaltijo valstybių diploma
tinių atstovų pasitarimas. Jame 
dalyvavo Latvijos atstovas dr. 
A. Dinbergs ir pas-bės patarėjas 
Viltis Tomsonas, Lietuvos atsto
vas dr. S. A. Bačkis ir Estijos 
atstovas E. Jackson. Ryšium su 
administracijos pasikeitimu jie 
pasikeitė informacijomis ir nuo
monėmis bei pasitarė einamai
siais reikalais.

asmenys užmušti ir 600 sužeis- 
Riaušės buvo sukeltos šū- 

protesto prieš maisto ir ku
ro kainų kilimą.
JAV diplomatui nedavė valgyti

JOHANNESBURG, Pietų Af
rika. — Miesto centro restoranas 
atsisakė duoti pietus Jungtinių 
Valstybių diplomatui Joe Se
gas dėlto, kad jis yra negras. 
“Mes čia turėjome rezervacijas, 
bet mums atsisakė patarnauti”, 
pasakė Segars. ^as restoranas 
skirtas tik baltiesiems ir pagar
sėjęs prancūziškais patiekalais.

šaltas
Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:58

'iūrėti persiunčiamų dujų kainą. skelbė griežtas priemones demokratijos priešams suvaldyti. Kaip
dabartinis Ispanijos karalius Juan Carlos, taip ir premjeras Adol
fo Suarez Gonzales yra pasiryžę įvesti demokratinę santvarką 
krašte ir baigti ilgų metų nesusipratimus, suskaldžiusius visą 
Ispanijos visuomenę. Jiedu yra Įsitikinę, kad demokratinės san
tvarkos neri didelė krašto gyventojų dauguma, kaip jie parodė 
praeitų metų gruodžio 25 dienos referendume.

Ispanijos policija suėmė visus 
pasikėsintoj us prieš viename ad
vokatų ofise posėdžiavusius teis
mo patarėjus. Jų tarpe suimti 
penki ispanai, dešinieji ekstre
mistai, ir penkiolika užsieniečiu j 
Musolinio ir Hitlerio politikos 
šalininkų. Jie ilgus metus gy
veno Ispanijoje, pramoko kal
bos, Įsitraukė Į socialinį sosti
nės gyvenimą, bet suimti pasi- 
kėsintojai yra užsieniečiai. Mi- 
nisterių kabinetas, apsvarstęs 
susidariusią padėtį, ėmėsi prie
monių politikuojantiems užsie
niečiams suvaldyti. Į Ispanijos 
visuomeninį gyvenimą besikišą 

. užsieiįeeiąLbus-Jiuimti ir ištrem
ti į jų kraštus. Kitas patvar- -? 
kymas draudžia užsieniečiams 
kištis i ispanų vidaus gyvenimą.

Kabinetas nutarė paskirti 66 
milijonų dolerių, kad policija ga
lėtų tuojau Įsigyti naujas susi- 

: siekimo priemones, minioms kon- 
įtroliuoti. Vidaus reikalų minis
teris gavo įsakymą tvarkai at> 

kai- statyti ne tik sostinėje, bet lir 
___________ ______du_ kiekviename didesniame Ispafi& 

jų namams šildyti. Taipgi trūks- J°s miestelyje, kuriame komu- 
ta ir kito kuro._______________ raštuojantieji elementai bando

Prezidentas pastebi, kad dujų 
trūkumo klausimas yra toks svar 

(bus, jog prašo kongreso spręsti 
. greitai ir nelaukiant katastrofos. 
Į Energijos “caras” Schlesinge- 
ris sako, kad dvi dujų bendro- 
;ės, aptamaujanžios 6 pietuose 
valstijas ir 8 vidurio, jau sustab
dė dujų tiekimą. Dujų krizė to
kia rimta, kad tik kritiškos pa
dėties Įstatymas tegalės pagerin
ti padėtį. Net ir tokį Įstatymą 
turint, pasak Schlesingerio, ne
bus galima atidaryti Įmonių, ku
rias uždarė dujų trūkumas. Su
stojus Įmonėse gamybai, 400,- 
0C0 darbininkų neteko darbo.

Gyvenamieji namai tuo tar
pu dar gauna pakankamą kie
kį dujų, bet kaikurios dujų lini
jos, paduodančios namams du
jas, žada užsidaryti. Jos jau anks 
čiau nutraukė dujų tiekimą įmo
nėms, mokykloms ir kaikųriums 
ligoninėms..

Prasidėjęs dėl dujų trūkumo 
darbininkų atleidinėjimas rim
tai graso suardyti atsigaunanti 
krašto ūki.

l Dujų krizė neabejotinai žy- 
kagiečius, iš kaž kur atsikvietęs Įmjai pabrangins dujas, bet, esą, 
sniego viesulą, kurs užpustė 
greitkelius ir apsunkino susisie
kimą miesto gatvėse. Dvidešimt 
penkių mylių vėjo greitis nešio
jo visais Čikagos pašaliais snie
gą, kaip Sacharos dykumoje.

Miesto sanitacinės tarnybos 
140 masinu barstė druska nesi- 
gailėdamos, kad tik keliai ne
būtų tokie slydūs. Sako, kad 
druskos tiek pylė, jog miestas 
jos jau pradėjo stigti.

Blogiausia, oro tarnyba pra
neša, kad šios savaitės galo vi
są laiką bus dideli šalčiai, kurie 
nakties metu pasieks 30 laips
nių Farenheito žemiau nulio ar
ba minus 34.4 laipsnius Celsi
jaus — pagal formulę: 5/9 x 
(F.—32).

Sausio 26 prasidėję šalčiai nu- i 
galėjo ir viršijo 98 metų davi
nius, t. y., ištisus 98 metus Čika- 

tokių šalčių dar neturėjo.

moteriškas drabužis.Pačyios naujausios mados 
’ mokosi astronautu mokykloje, 

durnais ir vėsinančiais nešiotoją 
palenkimas viena ar kita kryptimi gali 
Panelė Guichard ruošiasi skristi Į erdvę, 
erdvėje skraidysiančią stotį, nuneštu 
reikalingos medžiagos ir vėl nusileistu

avė. kad galėti 
ten esantiems 

i Kalifornijoje.

Debbi Gu?chard 
drabužiais, šil- 

rankeną, kurios 
arba atvėsinti, 

pasiekti jau 
astronautams

Demokratai valo ,
ramus kamuoti Čikagą

Vos tik spėjo švistelti kelias 
į dienas Čikagoje šiltesnis oras, 
kai apsigrįžusio šalčio banga vėl 
užgulė ir pradėjo varginti či-

geriau brangiau mokėti, negu 
jų visai neturėti.

Senatas patvirtino

WASHINGTONAS. — Demo
kratų partija kongrese pradėjo 
valyti Kongreso Rūmus išstum
dami iš komiteto pirmininko pa
reigų atstovą' R. L. F. Sikes, 
kurs kongrese yra jau 36 me
tus atstovu ir kuris buvo kariuo
menės statybų priežiūros vyr. 
komitete.

Jį kiti demokratu partijos at
stovai apskundė nusikaltus at
stovo etikai. Būk tai atst. Sikes 
Pensakolos banko pagalba, Flo
ridoje, supirkinėjo akcijas Fair-

Izraelis pradeda nusileisti "Jchild Industries bendrovės, ku
ri yra kontraktorius gynybos sri
tyje.

Sikes, kurio vadovaujamas ko
mitetas 3.5 bil. dol. sumoje Į 
metus “dovanodavo” Fairchild 
Industries bendrovei karinius 
statybos darbus, sako, jog jį kal
tina todėl, kad jis nerėmė liberalų 
pozicijas, bet priešingai, rėmė 
Amerikos ginklavimąsi ir stip
rino ginkluotas krašto pajėgas.

Manoma, kad kongrese bus 
priimtas etikos kodas, reikalau-

JERUZALĖ. — Ministeris pir
mininkas Yithak Rabin pirmą 
kartą per 8 metus turėjo pirmą 
pasikalbėjimą su Izraelio oku
puoto Jordano vakarinės terito
rijos arabų lyderiu, kas parodę 
kad Jordanas linksta siekti su 
Izraeliu derėtis dėl taikos su
tarties. Izraelis pareiškęs, kad 
jis Palestinos Išlaisvinimo Or
ganizacijos delegacijos Genevos 
taikos konfefrencijoje nepripa
žins, bet nėra priešingas pales
tiniečiu dalyvavimui Jordano de-. . . , . . a

legacijos sudėtyje. Shaik Mo-Hantis nurodyt; atstovo fman-
hammed Ali Jaabari, buvęs He
brono burmistras, po pasitarimo 
su Rabinu pasakė, kad Jordano 
nuomonė dėl Palestiniečių repre 
zentacijos yra dabar visiškai ar
tima Izraelio nusistatymui.

Į

sinę padėtį, šaltinius pašalinių1 
pajamų ir uždrausta priiminėti ( 
pašalines privačias dovanas.

Tikisi Rodezijoj pasiekti 
susitarimo

Ivor

ga

WASHINGTONAS. — JAV 
senatas, 73 balsais prieš 20, pa
tvirtino F. R. Marshall darbo 
sekretoriumi, o A. Young, 89 
balsais prieš 3 — ambasadoriu
mi prie Jungtinių Tautų. Young 
yra juodosios rasės ir jis bus 
pirmas tos rasės Amerikos at
stovu J. Tautose.

Paleido Watergate 
nusikaltėli

WASHINGTONAS. — Kali
nių pasigailėjimo komisija sau
sio 26 pasigailėjo Watergate 

'nusikaltėlio E. H. Hunt, kurs iš
leidžiamas iš-kalėjimo anksčiau 
termino, jei jis sumokės teismo 
priteistą, 10,000 dol. baudą.

Hunt atsėdėjęs kalėjime 
metų ir išėjęs į laisvę, likusį 
atsėdėtą kalėjime laiką bus 
H ei jos priežiūroje.

5.5 
ne-

JOHANNESBURG.
Richard, britų pirmininkas įstri
gusiose Rodezijos taikos derybo
se, pareiškė įsitikinimą, kad bus 
pasiekta taikingo susitarimo dėl 
valdžios Rodezijoje perleidimo 
juodiesiems. Rodezijos ministe- 
ris pirmininkas Jan Smith atme
tė naująjį britų pasiūlymą, ku
riuo turėtų būti sudaryta interim 
valdžia vien iš juodžių daugumso. 
Jungtinės Valstybės perspėjo 
Smithą, kad JAV nerems jo pla
no aplenkti Rodezijos juodžių 
laisvinimo grupes ir tik su ne- 
marksistų tautinėmis grupėmis 
derėtis dėl juodųjų valdžios.

Streikuoja 
geležinkeliečiai

PARYŽIUS. — Sausio 26 d. 
Prancūzijos geležinkeliečių strei
kas sustabdė visos Prancūzijos 
traukinių judėjimą. Paryžiaus 
priemiesčiuose vos vienas ket
virtadalis traukinėlių vežiojo ke
leivius.

Prancūzijos geležinkeliečiai 
pareiškė protestą prieš vyriausy
bės nutarimą nebekelti algų 
brangstant pragyvenimui.

MAŽĖJA PLIENO B-VIŲ 
UŽDARBIAI

Bethlehem plieno bendrovė nu
siskundžia, kad'jos pelnas 1976 
m. sumažėjęs 30.6%, o U. S. 
Steel bendrovė sakosi, kad jos 
pelnas pereitais metais buvo ma
žesnis 27%.

EpUkopalę bažnyčios kunige Carol 
Anderson pradėjo eiti savo pareigas 
nuo žiu mėty pradžios. Ilgus metus 
episkopalai svarsti, ar verta leisti 
moterims būti iy bažnyčios 
ar neverta. Praeitais metais sis klau
simas išspręstas teigiamai. Paveiksle 
matoma moteris New Yorko valstijoj 
pirmoji pradėjo eiti kunigas pareigas

ČIKAGA. — Federalinės vy
riausybės organai iškėlė bylą 
pietų Čikagoje gyvenančiam pi
liečiui Frank Walus, tikslu atim
ti Amerikos pilietybę ir ištrem
ti iš krašto. JĮ kaltina, kad jis 
Lenkijoje 1939-43 metais nušo
vęs motetų ir dvi mergaites, bū
damas Vokietijos Gestapo na
riu. Walus. Amerikos pilietybę 
gavo 1970 m. U. S. prokuroras 
S. K. Skinner sako, kad Walus 
pilietybę gavęs, nuslėpdamas pri- 
klausęs Gestapui. -

Apie Walus . žinias prisiuntęs 
Vienoje gyvenąs nacių medžio
tojas S. Wiesenthalis, kuriomis 
pasiremiant buvo surasti nusi
kaltimo liudininkai, kurie bus 
iškviesti teisme nagrinėjant Wa
lus bylą.

šalčiams nesibaigiant, 
kurios valstijos jau pristigo

raštuojantieji elementai bando 
ardyti visuomeninę tvarka, skel-

Pensilvanijos guber. M. J. neiegaijus politinius streikus 
Shapp Įsakė uždaryti visas mo
kyklas ketvirtadieniais ir penk
tadieniais, norėdamas sutaupyti 
dujas. Jis taipgi dėl dujų trū
kumo paprašė Baltųjų Rūmų 
Pensilvanijos valstijoje paskelb
ti kritiškos padėties stovį.

Ohio valstijoje taipgi bus pra
dėta uždarinėti mokyklas, o Ma- 
rylando ir Virginijos dalis, Chesa 
peake Bay apylinkėje, paskelbė 
nukentėjusi nuo šalčio, kadangi 
Įlanka yra Įšalusi ir laivai nega
li pristatyti kuro, o dauguma 
žvejų sėdi namuose negalėdami 
gaudyti žuvis.

Vidurio Amerikoje, Mississip
pi ir Ohio upėms užšalus, visas 
vežusių prekes ir keleivius lai
vų judėjimas yra sustojęs.

Kriminalistai vengia

ČIKAGA. —- Čikagos policija 
sako, kad šalčiams užėjus labai | 
sumažėjo smulkus kriminalinis 
nusikaĮtihnas. šaltis kriminalis
tus išvaręs iš gatvių, lygiai kaip 
ir jų aukas. Tačiau pavogtų au
tomobilių skaičius žymiai padi
dėjęs. Sausio 6 iki 24 d. auto 
mašinų buvo pavogta 2,081. Tuo 
tarpu per ta patį laiką 1976 m. 
buvo pavogta tik 1,928 mašinos.

Pasak policijos, daugiausiai 
kalti mašinų savininkai, kad jie 
palieka užvestas ir neužrakintas 
mašinas gatvėje.

ir bando sukliudyti Ispanijos gy
ventojams įvesti demokratinę 
santvarką visame krašte.

i

Vyriausybei dar nepavyko su
imti komunistų grupės, kttrį, 
veikdama nepriklausomai ntjo 
partijos, pagrobė karo teismo 
pirmininką gen. Emiolio Villaes- 
cusa. Komunistai norėjo sukurs
tyti kaikuriuos kariuomenės ele
mentus, kad jie pasipriešintų vy
riausybės pastangoms įvesti 
krašte demokratinę santvarką 
ir atstatyti normalią padėtį. Pi
lietinis karas ir pilietinių teisių 
suvaržymai labai pakenkė Ispa
nijos augimui. Vyriausybė 
džiaugiasi, kad Ispanijos karo 
vadovybė supranta pasikėsinto- 
jų motyvus ir nekreips dėmesio 
į komunistines provokacijas. Is
panijos karo jėgos yra pasiry- 
žusios respektuoti referendumo 
metu pareikštą gyventojų pa
geidavimą ir padės vyriausybei 
įvesti krašte demokratinę san
tvarką.

Ispanijos policija yra gavusi 
labai griežtus įsakymus suvaldy
ti ne tik dešiniuosius, bet ir kai
riuosius ekstremistus, bandan
čius pakenkti dabartinei vyriau
sybei vykdyti krašto gyventojų 
daugumos legaliai ir laisvai pa
reikštą valią. Vyriausybė yra 
pasiryžusi pravesti visų politi
nių partijų laisvus rinkimus. 
Komunistai ir nuo užsienio pri
klausančios partijos neturės tei-

| sės dalyvauti rinkimuose.
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Vi tat, jis nešvankiu atsiliepi

KURŠIŲ MARIOS

Juozas Kūjelis jau nebe pir
mi kartą savo ekstremistiniais mu vanoja reformą reikalauto 
rašinėliais yra “sudrebinęs” 

lietu v. ų visuumeuę. Bet sulau
kęs savo amžiaus 60 metų ju- 
imie.aus, jis tiek “sudrebino” 
visą JAV išeiv-ją savo pareikš
ta s pokalbyje pamokymais, 
savu lėkšta filosofija, net dau-

, a, ..egu pranašystės apie že-
■ a dreo.jimą Kalifornijoje.
.. nr.nu, popierius yra kant

as, ja.ne galima prirašyti tiek 
ii lies sapnų, svaisčiojimų, ap- 

ant su faktais, nesiskai-
. ij gyvenimo tikrove.

iįlašo jis apie Lietuvių Bend
ra Anot jo išmonės, ji

_ -jvai gąli apjungti visus ge- 
r š varies lietuvius. Įdomu, kad

J i kstančių gyvenančių vi-
- Amerikoje teatsirado vos 

u lakstančiai tokios geros
•..i / ■; 1 eiuv.ų. kurie šiandien

LJ-nei priklauso. 0 kiti
■ Kstanč ai, kurie jos neapjung- 
,, še.tų ]>agal J. Kojelio galvo- 
»2?.Į, nėra geros valios, nes jie

epr klauso. Gi, kiekvienas
. s valios žmogus yra smer-
is. tai reiškia, kad J. Koje- 
nerkia tūkstančius lietuvių.

Idan rodos, kad reiktų pasmer
kti ne tuos, jo manymu, blogos 
<x..as lietuvius, o smerktina 
JK takia logika.

s d:sto, kad Bendruomenė-, 
e skLimų nėra. Teisybė. Visi 

yra tas pacos Bendruomenės 
,.’ų.ni_s. T k vieni jų reikalaują 

je reformų, nes ji iki šiol yra 
atsidūrusi d deliame nuosmuky-

j. nepajėgė per tiek metų
a igti p-ąčios lietuvių isęiyi-

s. Taip pat iš tokių priežasčių 
va ir ta, kad ją užgožė vienos 
. droš, grupės vadai ir ėmė ją 
.v.irkyL pagal savo užmačius.

Tokia LB nuosmukio prie-

slaptingos kilmės žmonėmis 
negalįs pasakyti kokios jie spal-Į 
vos, jis suuodžia jų įtartiną kva- IMI 
pą...

Ar tai yra rimtas reikalo 
sprendimas del kilusios Bend
ruomenėje opozicijos? Bet tai 
parodo, kiek šis “išminčius” 
turi geros valios ir kiek jam 
rūpi Bendruomenės vienybė ir 
jos stiprybė. O be to, ar jis 
nežino, kad demokratijos prn- 
ripas draudžia niekint’, įtarinė
ti ir uostyti kvapus kitaip ma- 
načių, savo mintis paremiančių 
pagrįstais argumentais.

Jis išvardija mažą būrelį ben
druomenės vadų, kurie, jo iš
manymu, yra tikri “genijai”, 
mat, su jais skaitosi net ir aukš
tosios JAV valdžios įstaigos, su 
jais ir sprendžia problemas. O 
varge, kiek čia vėjo! Nejaugi 
jis mano, kad išeivija turi tiek 
išminties kiek jis pats? Nėjau- 
gi, jis mano, kad jam ir Draugo 
visi skaitytojai įtikės?

J. Kojelis rašo apgailestavi
mą ir -dėl ateitininkijos, kad ši 
organizacija auklėja apolitinį 
žmogų. Ar tai tiesa? Nežinau, 
ar JK priklauso ateitininkijos 
šeimai, bet jei jis priklauso, tai 
neteko girdėti jo aimanavimo, 
Kad jam kas būtų draudęs veik
ti politinę veiklą.

Didieji mūsų valstybininkai, 
neveik visi, be išimties buvo 
ateitininkai. Kas, kada ir ku
riems ją, ateitininkija draudė 
ar darė priekaištus, kad mestų 
politinę veikią? Pr. Dovydaitis, 
pats didžiausias ateitininkas ir 
jos įkūrėjas, bet gi jis yra Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo signataras, buvo mimste- 
ris pirmininkas, iš viso jam

:a.

t;

Sadunaite. Iš jo tokio sugretini- šaulių žvaigždės medaliais. Už cero parapijos salėje, 1500 So.
isžrą yra ir daugius. Jos daug aębnvoi svetima ir vėliau politi-imo išeitų, kad S. Jonymienė yra taikhi 1976 m. šaldymą laimė-L“ " ....----- —      <7------------------------- ------------ — O - ------------- ----------- ------------- ------ -- v J* A VA > V WE W v* J -K A A IV JL. V. X W 4 X A l 

kartų buvo spaudoje keliamos, aė veikla. Kam terlioti Draugo | daugiau nusikaltusi okupantui, j jęs pirmą vietą Vladas Petrašiu- Nepriklausomybės
Gaila, matyt, kad J. Kojelis ripūs tokiais pliurpalais? į negu Nijolė Sadūnaitė. štai ką j _ _. T_ _

aeska to ’Naujienų”. Todėl jis J..Kojelis savo pokalbyje ke-hls rašo: “Jei Jonynienė gyventų; , „
siyscioja savo pokalbyje kaip Ha kaž’kokią tamsią užuominą.Lietuvoje, ir toki “komunistinį” ! -eslm eins,.
a.it ledj. Ts nežino, o gal šamo- apie valdiško, miško vogimą, |vadovėli ten išleistų, okupantas. T tu./Tri'5’“
niagai nutyli Bendruomenės j būk tai girdėjęs,.kad esą ne nuo 'jai laisvę atimtų .ne šešeriemsL^^^^-j
Euos.nukio keldamas priežastis, 1 dėmė. Ką šia. užuomina jis no-1 metams, kaip Sadūnaitei, bet

s.'yscioj.i savo
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The future can be too lat? 
for saving. So if you want 
security, you’d better start

makes it easy. Because an 
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rėjo pareikšti, tai tik jam pa
čiam težinoma. Jei tai būtų aiš
kiau pasakyta, galima būtų 
tai jam aiškiau ir plaėau paaiš
kinti.

Jis rašo, kad kitaip manan
tieji broliai skaudžiai išplakami 
netiesos botagais. Kaip suderin
ti šį jo nusiskundimą su tuo, 
kad jis pats šiame savo pasi
kalbėjime kitaip manančius va
noja netiesos bei pažeminimo 

motagais?

CICERO nas gavo Pereinamąją Taurę, o 
antros ir trečios vietos laimėto
jai Večislovas Brasas ir Juozas

veikla

f kuopos vaidybą pririnkti 
j ir Augusti-

Jūrų šaulių Klaipėda kuopos Rrikščiūkas-trofejas. Kuopos 
i pirmininkas Karolis Milkovaitis 
{išrinktas kuopos garbės šauliu. 

Sausio mėn. 23 d. buvo labai j Jis taip pat slaptu balsavimu 
liūdna diena, nes tą rytą mirė perrmktasl kuopos pirmininko 
kuopos garbės šaulys, apdova-' pareigoms.
uolas ir šaulių Žvaigždės ordi-| | kuopos vaidyba pririnkti 
nu, — kun. Dr. Antanas Juška. AIbina Kašiubįenė h- Augusti- 
Visuotinis metinis Cicero j^rU nas Ašok!is. Susirinkimas baig- 
šaulių kuopos Klaipėda naiių.Į^ užkandžiais, kuriuos parū- 
susirinkimas buvo pradėtas pa-1 - - • - •
gerbiant a. a. kun., Dr. Antaną 
Jušką.. Paskui buvo prisaikdin
ti naujai į kuopą įstoję šauliai.

Toliau kuopos „šauliai Juozas

pino moterų vadovė Regina La- 
tožienė, kitoms sesėms pade
dant. S. P.

Tačiau vienas jo įK.kalbyje 
pareikštas pareiškimas, turi gi
nai sukrėsti kiekvieną patriotą 
beturi. Tai sugretinimas S. Jo- 
nynienės, parašiusios lituanis- Bliujus, Bronius Baltrūnas, Sta 
tinėms 'mokykloms kontrover- sys Juozaitis, Bronius Latoža ir 
sįnį vadovėli, su kankine Nijole Jurgis Pečkys būyo apdovanoti

Ruošia Vasario 16 mkiėjimą

Vasario mėn. 6 d. 12 vai. Ci- 

49 Court, rengiamas Lietuvos 
šventės mi

nėjimas, kuriame su vėliavomis 
dalyvaus JAV karo veteranų 
VFW 9115 posto vyrai, Vytauto 
D. šaulių rinktinės Daukanto 
ir Klaipėdos kuopų jūrų šauliai. 
Kviečiamos ir kitos, Ciceroje 
veikiančios organizacijos. Kal
bės “Varpo” redaktorius Anta- 
reckaitė ir pasirodys solistė Nau 
reckatė ir pasirodys Cicero jau
nimas. Po minėjimo kavutė. Ci
cero ir apylinkės lietuviai malo
niai kviečiami šiame minėjime 
dalyvauti.

I negu Nijolė Sadūnaitė. štai ką į 
* ils rašo: “Jei Jonynienė gyventų Į jGNoriul’ 

jį’pąklaus(i ar u^tai okupantas
:ms 

metams, kad ji Įtalpino vadovė
liu paveiksliukus, kurie niekina 

t nepriklausomos Lietuvos gyye- 
ininią, kad Lietuvą vaikams pri
statė buvus vargint^- ir skur
džią? Iš jo tokio sugretinimo 
išeina, kad rusas “maladec^, jis 
nubaustu S. Jonymėnę daug 
"griežčiau, kam ji išniekino „ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mą . . . - . •

(Bus daugiau), - -■

Lietuviska radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

y ru kiek.v. cną vakarą nuo 9.30 iki 11-los vai.
š \VQP>.\ skūie.\ 1190 AM banga.

p- a asa. ii WJOB 113> AM stofręs, Harur.and, InA, 
-ūr.a uuu 9^.0 .ki i u v4>. t-y-o 9«.ra, 9 rd.rsa lUi.no s ir Ir dia a valsiųoce

;m.i<» 'x.ttk’JaS-JK.-i z*' Bru/jlžmuyte, i Ui Ui W. 71 Si., 
bicag». ill. 778-537 4.
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PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

Į kareivines žengte marš!
(Tęsinys)

Prie šautuvo dar buvo reikalingas durtuvas, kurį 
nešiodavome odinėje makštyje, prisikabinę ant diržo, 
Kartu su šautuvu gaudavome ir priedus: tepalinę ir at
suktuvą.

Dabar, jau gyvenant tremtyje, vienas tautietis ma
ne klausė, kam reikalingas kareiviui atsuktuvas? Girdi, 
jis šautuvo neardo ir jam nereikalinga varžtelių atsuki
nėti. Bet angliško šautuvo šovinių sandėlio dėžutė buvo 
pritvirtinta dviem varžteliais. Kai ją reikia išvalyti, tai 
atsuki varžtelius ir išimi M raidės pavidalo paduodamą- 

verži.
Šautuvus laikė kareivinėje sustatytus į jiems skir

tas piramides ir beveik kiekvieną dieną juos naudodavo
me mokindamiesi rikiuotės. Kovos šoviniai buvo laiko
mi kuopos sandėlyje.

Kiekvienas šaulių skyrius turėjo lengvąjį kulkos
vaidį. Jie buvo čekoslovakiški Brno sistemos. Jam aptar
nauti buvo sudaryta kolkosvaidžių grandis- Juo buvo 
galima šaudyti pavieniui ir automatiškai, Kulkosvaidžiai 
beveik visą laiką buvo laikomi kuopos sandėlyje. Juos iš 
ten paimdavome tik apmokymui, šaudymui ir kartais 
eidami manevruoti. O kai ilgesnį laiką jų niekur nenau
dodavome, tai paėmę išvalydavome ir sutepdavome. Bū
va lengvi ir patogūs naudoti kautynėse. Kulkosvaidžių 
būrys turėjo sunkiuosius kulkosvaidžius.

Susipažinimui turėjome -vokiečių, prancūzų ir kitų 
valstybių šautuvų ir granatų. Apmokymui ir praktiškai 
daugiausia , naudojome vokiškas puolamąsias granatas. 
Pistoletai buvo “Rotuleza” sistemos. Turėjome dujokau
kių, kurias užsimovę kartais atlikdavome ir šaudymo 
pratimus kovos šovinais. Reikėjo gerai žinoti šautuvų ir 
kulkosvaidžių sudėtį, mokėti juos išnarstyti, ir- vėl sudė
styti ir pašalinti jų kliūtis.

-Paprastai atrodo, kad šaudyti galėtų kiekvienas mo
kėti. Rodos, kad tai nieko ypatingo. Tik paimk šautuvą, 
jį stipriaj įremk į petį ir nusitaikęs paleisk šūvį. Bet kai- 
patikrina, tai randa labai skirtingus rezultatus. Vienas 
supila į svetimą taikinį, arba kariškų terminu tariant, 
išpyškina Dievo langus. Ir už tai šu tuo pačiu šautuvu 
gali gauti valandą ramiai pastovėti.

O kitas, kad ir mažiau išsilavinęs, pila Į savo taiki- ž’ 
ni o . p a ti centrą. Gauna pagyrimus už gerą šaudymą ir 
dar paleidžia atostogų. O kai karininkai bando iš to šau
tuvo šauti, tai toli gražu neatsiekia tų rezultatų. Tai ge
rai šaudyti yra žmogaus gabumas- Jis tik užmetė akį ir 
taikliai pataiko.

■ Apmokymui, kai reikia taikliai nustatyti šautuvą, 
turėjome medinius stovus. Juose nustatai šautuvą ir ra
portuoji viršininkui, kad naujokas toks ir toks nusitai
kiau? Atėjęs višininkas patikrina ir nurodo klaidas, - 
Šautuvą išklibina ir vėl jį peikia nutaikyti Mokinant 
šaudyti turi būti aiškiai nurodytas taikinys ir taikomasis 

jis šaudo- /
Sutikim, priekyje matomas namas bus taikinys, o 

jo kaminas bus taikomasis tąškas. Iš mūsų rajono/ buvo 
matomas aukštas plytinės kaminas. Tai taikinys labai 
Teras, tik gal nėra aiškaus taikomojo taško. Tai kartą 
vienas kadrinis davė naujokui maždaug tokį nurodymą. 
Priešais mus yra matomas plytinės kaminas. Naujokas 
am atsako — matau. Ant t© kamino yra perkūnsargis. 
Ant to perkūnsargio tupi musė. Į tos musės dešinę akį . 
tačiom šaudvmas.

Tai naujokas į visus nurodymus atsakė matau ir 
raxkma tuščio šautuvo spyną. Bet faktinai nė jis, nė 

naujokas tų smulkmenų nemato. Tai išgirdęs karninkas 
davė kadriniai pastabą ir griežtai uždraudė, kad tokios 
komandos daugiau niekas nekartotų.

IŠVAŽIUOJU I KAUNĄ
Belaukiant užbaigiamųjų egzamnų, spalio 21 d- at

nešė man netikėtą ir nelauktą staigmeną. Kuopos vadas 
gavo raštą, kad išrinktų iš visos kuopos geriausią moki
nį, kuris sugebėtų eiti štabo komandos būrininko parei
gas ir jį atsiųstų į Kauną. Iš 17 parinktųjų kandidatų, 
buvau pripažintas geriausių mokiniu. Tuomet kuopos 
varias pasikvietė mane į raštinę ir pradėjome pasikal
bėjimą. — Aš pats žinau, kad esi gabus mokinys ir iš vi
sų karininkų apie tave turiu geras rekomendacijas. Tai 
kariškai esi labai gerai paruoštas ir išmokytas.

Bet nežinau, koks yra tavo bendras išsilavinimas 
ir kiek sugebi atlikti rašto darbus. Keletą įvairių raš
to darbų liepė su kreida parašyti ant mokyklinės len
tos. Pamatęs mano gražią ir taisyklingą rašyseną, pa
klausė, kur aš išmokau. Atsakiau, kad praktikavausi 
savivaldybės raštinėje, rašydamas įvairius prašymus ir 
spaudai korespondencijas.

(Bus daugiau)
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VU BAKCNAS

Pastabos iš tolo

Martynas Jankus
žveję kapai Kursię Neringoje

m. sausio mėn. 9 d. Šilutėje pa-, 
skelbtame manifeste, Vyriausio-, 
jo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo 
Komiteto vardu, į pasaulį prabi- 
k> daug aiškesniu ir visai nedvi
prasmišku. pareiškimu, kad: 
“...nuo šiandien visą šio krašto 
galybę ir vyriausią valdžią pa
imame į savo rankas. Visus, kam 
rūpi gimtojo krašto laimė, kvie
čiame į bendrą talką ir visaga
lis Dievas šitame mūsų visų dar
be tebūna mūsų pagalba”.

Ir tikrai, kad Dievas padėjo, J 
o lietuvių sukilėlių ryžtas ir gin
klas nulėmė, nes jau po šešių • 
dienų, nuo to Martyno Jankaus 
pareiškimo, taigi lygiai prieš 54 ( 
metus, kaip šiandien sausio 15 
d., Klaipėdos sukilimas buvo ap-

Clemenceau ir Martynas j vainikuotas laimėjimu—prancū- 
, , . . -j čzų įgulos ir aukštojo prancūzųJankus apie Klaipėdą valdžios komisaro kapituliacija, 

Ryšium su Klaipėdos atvada- ’tuo, po 700 metų, atverčiant jiau- 
vimo (1923. jn. sausio mėn 15 ją Lietuvos istorijos lapą, 
d.) sukaktimi mane padalyta; atsikūrus.

'7 neyiėn pradžia naujų ka-
į lendoriaus metų, bet taip pat 
pradžią naujos užtekėjusios ga
dynės, jūrinės eros, prasidėju
sios su 1923 m. sausio 15 dienos 
laimėjimu. Kiekvienam lietuviui ■ 
buvo aišku, ir kiekvienam sve- i 
timtaučiui turėjo būti supran-1 
tėma, jog iškilęs Mažosios Lie- 

taip pasakęs Klaipėdos klausi- tuvos atvadavimo klausimas vi- 
mu: “...tas faktas, kad Klaipė- sų pirma turėjo patenkinti at- 
dos miestas didžia dalimi yra vo- gimusios tautos troškimą — pri- 
kiškas, negalėtų pateisinti viso jungti prie sukurtos nepriklau- 
krašto palikimo Vokietijos suve- j somos valstybės likusias sveti- 
renume, ypač jau dėl to, kad, moję valdžioje savas žemes. 
Klaipėdos uostas yra vienatinis Su Klaipėdos krašto prijungi- 
Lietuvos išėjimas į jūrą”. mu prie Lietuvos buvo išspręsta 

Bet Mažosios Lietuvos patri- ir kita lietuvių tautinė problę- 
archas Martynas Jankus 1923 ma, kurios reikšmę mūsų tauta

Kalifornijos (Los Angeles) lie- ■ 
tuvišką radiją š. m. sausio mėn. 
15 d. (Radijo stotis K-TYM In
gei woose, Jbanga — 1460 AM):

Prancūzijos politikas Clemen
ceau, dėl savo agresyvios linijos 
politikoje, buvęs pramintas Pran 
cūzijos “tigru”, anais laikais yra

tuoj pat po sukilimo pradėjo ap- 
čiuopiamiau suprasti — tai jūros 
problema.

Kaip Clemenescau sakė “Klai
pėdos uostas buvo Lietuvos vie- 
nintslis išėjimas į jūrą”, tuo pa
čiu — mūsų laisvas kelias į pla
tųjį pasaulį, jo kultūrą ir civi
lizaciją.

Klaipėdos sukilimas prieš 54 
metus neišelbėjo nei Klaipėdos, 
nei Lietuvos nuo dabartinio liki- 

. mo. Bet tas. sukilimas išgelbėjo 
| Lietuvos istoriją, kuria, nežiū
rint kokios audros bemėtytų mū
sų tautą, amžiais galės didžiuo
tis mūsų ainiai.

piliečiais, nes Sovietų Rusija lyje” nebūtų reikalavimo išvar- 
j “malonėjo” Klaipėdą pripažinti I dyti visus, bet kur SSSR gyve- 
I Lietuvos dalimi ir taip pat “ma- ’ nančius, gimines nurodant tiks- 
ilonėjo” visą Lietuvą paimti sa
vo “globon” —skaitant Lietuvą 
Sovietų Rusijos dalimi...

Net dabar, kai kam tokių tri
gubos pilietybės žmonių, remian
tis vokiškos kilmės įrodymu, pa
vyksta persikelti iš buv. Klai- rasti” SSSR pilietybę, bet dėl- 
pėdos krašto į Vakarų Vokieti
ja, 
buvo gana daug (palyginamai 
su ten likusiais, karo metu gy-, 
ventojais), bet dabar — jau re-, 
tas atsitikimas, nes tokių ten ga-

liūs jų adresus. Kad tos žinios 
reikalingos sovietų saugumo įs
taigoms, dėl to niekas neturėtų 
abejoti. Nestebėtina, kad ne 
vienas vizos prašantis — jos at
sisako, ne dėlto, kad reikia “pra-

to, kad neišduotų savo, .ten dar 
Anksčiau tokių atsitikimų gyvenančių, giminių beatodai- 

riniam sovietų įstaigų sekimui.
Reikia turėti galvoje, kad ir 

mūsų tautiečiai, lietuviai — 
Amerikos piliečiai (‘tremtiniai’.’

Įima priskaičiuoti (tur būt) vos _— dypukai) tebėra skaitomi 
1 • i 1 v • -kelis desėtkus. SSSR piliečiais (kiek tai liečia

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmfaaa, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2-50. ■

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato,. 142 
psl., kainuoja $2.00. ....

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vv 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. '

Dauguma Hų knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima išgyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. ..

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nauilenot* galima gauti pvllrtu Vnygp, kurtei mpuc? bet 

( knveu teini* ar lantyna- Ž
Aleksandras PakalnRkIs, MES GRĮŽTAME- Įdomūs jaunu dienu 

atsiminimai ir iwkiu b*i rietu aprašymai, skaitomi kaip ro- g 
manas. 3^7 psl Kaina £5. S

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu ivvkiu pri.rtminL P 
ir laiko iwkiu TJetuvoie ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- > 
tvti i 12 daliu. psl. kaina S5.

Or. K»tvs nrt«lus. ATSIMINIMAI IR. MINTYS. IT tomas. Gra
liais virbeliais_______psl Kaina SSOft MinWaie 00

Prof V«el. PWUW r TETUVIliflf KNYCU ISTO
RIJA. T 70S nei. MSfa _ 00 Tninlrt^ie rtr-

__ egno; TT dalis 225 psl.. — <3 no minH- 
frts vir^olfrHg <2 00

Henrikas Tpmes — Tamašauskas. LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskrity*? su įdomiais nurašymais, iliu- 
stracHomis ir dnknmentaciia 33R nsl.. kaina SR.

P. KeslOnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Triiu daliu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunvstės atsiminima.! 
170 nsl __ _ ------------------——---------- --

M. Gudelis. POVILAS MILERIS biografijos bruožai ^32 
puslapiai _ __ _________ ' ________ __________

Kuršas užsakant reikia nrtdMl 25 et neHn ūn«!doma
$3.00

NAUJIENOS,

1733 S. Halrted SU CMouro. TIL S0608. — TeL HA

PŪDU KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dv. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija Siete 
te CWceffoje 1966 meteis paties autoriaus lėnomis Knvsfa dviejų da
liu: Sėmės ūkio Švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: Žemės 
Ūkio Švietimas Lietuvoje

Autorius savo žodyje ra5o: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
į nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su

griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomė 
nlu ir kultūriniu laimėjimu. Šiandiena, drąsiai galima sakvti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemė* ūkio kultūros vaistais 
Ir prtlvgtf pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knvgos šule žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%', buvo ūkininkai Ir no 
sauli iSblaSkytu lietuviu absoliuti dauguma vm arba patvs buvę ūkl- 

i ninkai. arba ūkininku valkai. relSkla. kad SI knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, vnač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 

į žemei paradyta, kad pradėtus skaitvtl nebesinori pertraukti Knvffa 
autoriaus skiriama Lietuvai Mals žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 800 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $9 00 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

' NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave ptalffna, tuojau knyga pariųrino.

: vių apeigose.
Porai savaičių praslinkus (po 

“The Denver Post” reveliacijų) 
skaitau “Naujienose” ponios 
Juzės DaužvartLents išvedžioji
mus — ame “Čikagos glaudinu- 
kus”. Jucše J. Laužvardienė, "" 

•vienoje vietoje sako šitaip: 
“...buvau girdėjusi ir skaičiusi ’ 
a:ie senovėje iš šiaudų padirb- 

' tus namų papuošalus — saulutę, 
j žvaigždutes, sodus, žirandėles ir ■ 
t. t. ir apie “jaunamartės medį” 
kai kuriose Lietuvos vietovėse”.

Be jokių rezervų, abu (J. 
Daužvardienę ir V. Beliajų) pri
pažįstu kaip tautinio meno au
toritetus. Bet jų užuominos apie 
šiaudinukus jaunamartės medy
je,, šakose ir krūmuose — per
ša man mirtį, kad kadaise lie
tuviškos vedybų apeigos būda
vo atliekamos krūmuose. Ko
kiais laikais ir kuriose Lietuvos 
vietose? Nėsgi kitaip — kodėl 
krūmai būtų turėję būti puo
šiami šiaudinukais? -
Dar' viena valstybė Afrikoje
MAFEKING, Afrika.' — Vie- \ 

na iš astuonių Pietų Afrikos ne
grų gyvenamų .sričių Bomhuth- 
atswana gruodžio 6 dieną gaus 
nepriklausomybę, pranešė tos- 
srities vyr. ministeris praėju
sį pirmadienį. Bobhuthatsvvąna 
susideda iš- šešių paskirų žemės 
rėžių, kuriuose gyvena L6 mi- 

tradicinė, tradiciniai yra jos or- lijono juodųjų rasės gyvento- 
Originaliai sakoma -jų.

turėti- 
mūsiš-

tikslu. Tai 
ir visiems 
gausiai dabar jau 
okupuotą tėvynę,

pretaeiją) ir jei kuris nors iš jų j toliau tame paaiškinime, šiaudi- 
į tesilankąs dabar Lietuvoje pa-į niais ornamentais būdavo deko- 
į tektų į sovietinio saugumo ran- trudjanja šakos ar, krūmai vestu- 
Į kas — Amerikos pilietybė jį var- 
į giai galėtų išgelbėti. Toks State 
| Department įspėjimas, ąavo lai
ku, buvo padarytas visiems ko
munistinio bloko kraštuose gi- 
musiems ir Amerikon atvyku- 
riems, po antrojo karo, — dabar 
jau Amerikos piliečiams, vyks
tantiems į savo gimtąjį kraštą 
apsilankymo 
na galvoje 
kiams, taip 
lankantiems
įskaitant net ir tuos, kurie čia, 
atrodo, labai narsiai “kovoja” 
prieš tą okupaciją.

Šiaudinukai krūmuose

Nesenai buvau perskaitęs “The 
Denver Post”, kalėdinėje laido
je, tilpusi straipsnį “Straw 
on table. Baltic advent recall
ed”, kuriame Vytautas Beliajus 
(pristatomas kaip tautinio me
no ir tautinių šokių žurnalo, lei
dėjas) pateikia įdomių informa
cijų apie Kalėdų eglutę ir jos 
lietuviškus šiaudinukus. Ta pro
ga įdėta ir paties Vytautos Belia- 
jaus bei lietuviškos eglutės, pa
puoštos šiaudinukais, nuotrau
kos. Nekalbant apie kai kurias 
V. Beliajaus pastabas (tame 
straipsnyje — apie Kalėdų eglu
tę iš viso), mano dėmesį pa
traukė jo teigimas (paaiškini
me po eglutės nuotrauka), kad 
lidtuviška Kalėdų eglutė nėra

Nenuostabu, kad tokių, anks- SSSR teisinę pilietybės inter- namentai. 
čiau į Vakarų Vokietiją persikė- 
lusiųjų ir ten ganėtinai gerai įsi- 
kūrusių, kai kas panori aplan
kyti savo gimtąjį kraštą, nors 

n’ tai dabar jau ir Sovietu Rusijos ien. rz aj laeruvos pine-1 . . . —į* - .... .. T_ . {respublikoje. Prašant vizos —vokiečiams Klaipėda vėl . ,. v.-

' vienam žmogui
V . .

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais Klaipėdos krašto gyvento
jai buvo skaitomi (iki 1939 m 
kovo mėn. 22 d.) Lietuvos pilie
čiais, 
užėmus — klaipėdiškiai auto
matiškai pasidarė Vokietijos 
(IIT-čiojo Reicho) piliečiais, 
skyrus vos kelis dešimčius 
kių, .kurie optavo Lietuvos 
lietybę. į

Iki po karo Klaipėdos krašte 
liko arba ten grįžo labai nedide
lis skaičius žmonių (tame kraš
te gimusių), kurie vėl automa
tiškai pasidarė Sovietų Rusijos

is-

pi-

iš Sovietu pasiuntinybės gau
na tokį pranešimą (nežiūrint, 
kad prašantysis savo, prašyme 
aiškiai deklaruoja jau Vakarų 
Vokietijos pilietybę): Tamsta 
SSSR pilietis'ir-dėlto, pirmiau
sia paduok pareiškimą, kad atsi
sakai SSSR pilietybės ir tik ta
da vizą galėsi gauti.

Gal tai, turintį galvoje rusiš
kąją biurokratiją, būtų galima 
pateisinti, jei to visko “užpaka-

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti

Juozės Vaičiūnienės knyga

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams’ir visiems 
dalyviams. Knyga-kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja §2.' Užsaky
kite dabar.

Persiuntimui- paštu, reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės,-užsakiusios 10-ar daugiau egzemp

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. ..
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderi tokiu antrašu: ; . .

NAUJIENOS
„1739 So. Halsted St, Chicago, Ulinois 60608

4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už 33,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Ilgamečio BALFO pirmininko, ~ 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
4M dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana alnbėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si ir čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
173b Sc. Halsted Street, Chicago, Dlinoia 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų-rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knygą aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

Chieagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 pri- Kaina 
$10.' Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvadavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, Bocailistinnj. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kaitrkL

Norintieji šią knygų Įsigyti, prašomi parašyti č*kj. Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS .
, vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, IIL 60608

Taupykite dabar
pas mus

. Pas mus taupomi .jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti gerinę apylinkės; ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar. -
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
■ dienos. . '■' ' ' •

. Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

73/4%
. . •' ‘ ' ••, ■- ' • . - » ■

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmiino.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
51/4%'

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 7 

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608 ,
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įnteigta 1923 meteis. TEL. 421-3070
Įstelgoc ptetuoM kiemaa Automoblliama piutetytL
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Per 30 ateinančių metų kas trečioji žiema

Išstudijavęs užrašus ir rekor-Žmonės greit apsipranta, net

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO ILLINOIS

stumiamas tolyn | pietus. Relia
tyviai kalbant, vidurinėse (že
mės kamuolio) platumose yra 
šalčiau kaip paprastai būdavo,1 Daily Except Sunday by Hie Lithuanian Newi Pub. Co_ m.

1739 So. ' *-x! Street, Chlcepo, III. 6060C Telephone HA 14108 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Subscription Ratos:
xi Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
dx month $8.50 per 3 months. In 
>ther USA localities $26.00 per year.

trims mėnesiams - 
vienam mėnesiui
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Kanadoje:
$30.U<
$16.00
$3 00
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Skersvėjai blaško Barzduko politiką
Kol pokarinis laisvojo pasaulio lietuvių jaunimas ne

subrendo, tai to jaunimo vado Stasio Barzduko pagrindi
nės idėjos juos žavėjo. Jauni vyrai ir moterys neturėjo 
laiko įsigilinti į politines lietuvių visuomenės grupes, ne
turėjo galimybių patyrinėti ištisą šimtmetį krašte vy-

su gamtos keistenybėmis ir kli- dus, pradėtus prieš 400 metų, 
mato kaprizais. Bet su ledų Dr. Gribbin rado betarpišką ry- 
gadynės sąvoka ne tik sunku' šį tarp ekspliozijų saulėje, va- 
apsiprasti, bet ir ją suprasti. Ta dinamų ‘saulės dėmėmis” ir kli- 
pati žemė, ta pati Saulė, kuri vie
nodai Šviečia ir geriems ir blo
giems. 0 tačiau, be jokių pra- 
jovų iš anksto, žiema šiemet 
šiauriniame globuso pusrutulyje 
□rasidėjo mažiausiai dviem mė
nesiais anksčiau ir kaip spalio 
mėnesį ledais sukaustė ir snie
gu užpylė, taip iki šiai dienai 
nuo termometro 0 aukštyn ne
lipa. Arktinė žiema, kokią buvo 

įgalima aptikti Kanadoj, Alias
koj ir Sibire, iš JAV išvaikė nuo 

tos Bendruomenės apylinkes ir skyrius. Vadas norėjo Meksikos įlankos pūkšnojančius 
suorganizuoti palaidą lietuvių organizaciją, bet net ir švelniu_s subtropikų, vėjelius, 
Amerikoje, kur turime nepaprastai daug laisvių, taip Į s?^rnai<s nunešė iki pat Flo- 
jau visai palaidai, net neuzsiregistravus pas valstijos i ~ - - - . . -
sekretorių, veikti negalima. Jis giriasi gražiai suorga- sišaukė į Prezidentą, prašyda-^ 
nizuota Tautinių Šokių švente, bet nei vieno žodžio ne- mas visą Floridą paskelbti esan- 
taria apie gudragalvių grupelę, atsiskyrusią nuo Ben-(čią bėdos; padėtyje, 
druomenės ir šokių šventės pelną nusinešusią saviems ( ■
tikslams

mato (oro) Žemėje. Gribbino 
pareiškimą patvirtina astrono
mas Dr. Walter Roberts, pareikš
damas kad “saulės dėmės pavei
kią žemės orą”.

Saulės dėmes” yra -milžiniški 
iš Saulės gelmių ugnies vulka
nai, vadinami protuberancais, 
siekia “normaliai” nuo 25,000 
iki 50,000 kilometrų, bet didžių
jų išsiveržimų atvejais siekia 
iki 400,000 įr net 800,000 kilo
metrų aukščio... Nors Saulė nuo 
mūsų Žemės arba mes nuo Sau
lės esame vidutiniškai 149,680,- 

1000 kilometrų atstu, bet ji savo 
energijos spinduliais valdo ir 

Floridos gubernatorius jau ąt- kaitalioja klimatą ir temperatū-

či»u.
Astronomas Dr. Walter Orr 

Roberts, buvęs Nacionalinio At
mosferos Tyrinėjimų Centro di
rektorius, dabartinis Amerikos 
Mokslų Skatinimo Dr-jos pre
zidentas, pasakė minėtam dau
giau kaip 7 milijonus skaitytojų 
turinčiam savaitraščiui. “Tyri
mai, kuriuos aš tęsiu nuo 1950 
metų, rodo, kad saulės dėmės 
paveikia žemės orą”, o Dr. Grib- 
bin pabrėždamas perspėjo, kad 
piktos žiemos nusitęs per tris 
dešimtmečius. Iki šiol mes sa
vo amžiuje iš dešimties žiemų 
vieną turėjom blogą. Prasidėjus 
naujam Saulės ciklui, mes kas 
treji metai turėsim po vieną blo
gą žiemą per ištisus ateinančius 
30 metų’..” J. Pr.

S ■ ■
I

_ t
“Dabar Amerika gauna patir- 

Kas čia dabar darosi ?” “dak- ti “mažojo ledų amžiaus pasi
karo šarkaus” Naujienų maga- kartojimą, koks buvo užklupęs 
ryčiose kelinti metai keliamą žemę 17-me šimtmetyje”, sako 

Savo tezei patvirtinti, Barzdukas vadovaujasi Van- klausima pasisavina Cnbbjn T^e šmtaiętyje
kusių ideologinių kovų, nesuprato nuomonių skirtumų dos Sruogienės ‘Lietuvos istorijoje” minimais nepalan-'iaudąmi atsakymo iš autoritingų “ ‘ ‘ ‘ ‘
toje pačioje ideologinėje grupėje, jiems buvo neaiškų,. kiais faktais apie buvusius Lietuvos bajorus, padėjusius . lėtų — ir pagaliau atsakymą 
kodėl ilgus metus naudingą darbą dirbusios grupės skil- susilpninti buvusią Lietuvos kungaikštiją. Jis turi drą-lgavo, deja, nelinksmą ir nedžiur 
davo ir sudarydavo naujus visuomeninius vienetus idė- sos Sruogenės aprašytus bajorus lyginti su lietuviais, atsakymą: 
joms plėsti. Vietoj studijuoti, tas tendencijas pažinti, ištisą šimtmetį kovojusiais už Lietuvos nepriklausomy-Į ^zie™a tauriausia zie- 
jų atliktus darbus vertinti- Barzdukas nutarė visas tas bę ir atgavusiais lietuvių tautai laisvę. Jis cituoja kaFtrett metai
Lietuvos visuomenines kovas šlapiu skuduru nušluosty- gienės suminėtus nepalankius faktus apie buvusius Lie- keleto dešimčių metų bėgyje.

Dėdė Samas skcl'na 
atomu varomas širdis
St. Petersburg Times, nepa.- 

minėdamas kur, praneša, kad Dė
dė Samas parinko Gordoną Mc- 
Niven, 27 metų amžiaus, išban
dymui naujo, atomine energija 
varomo širdies skatintojo (pace
maker) , kurs atominės batarę- 
jos varomas nepaliaudamas ga
rantuotai padeda ąirdžįąi mušti 
1.5 metų ir daugiau. McNiv.en 
širdis jokios su vienu grūdeliu 
leteni -m ė~c- skal nem? 

muš (plaks) iki ar net aa.u

I
I
į

I

r

I

ištisus 50 metų ir dėlto oras bu
vo labai šaltas. Nustatyta, kad 
žemės oro šiltumas ar šaltumas 
priklauso nuo Saulės dėmių vei
klumo; kai Saulėje audrų (dė- 
~iu) nėra, Žemėje yrą šalta.

Dr. Hurd Willet, meteorologi- 
_____ _______ _____ _ jos profesorius Massachusetts giau metų . . 

Esame naujo “mažo ledų am- Technologijos Institute įšstucū- Fantomus yra Amerikos fęde- 
iavęs šimtmečius ,opo ratinės valdžios nuosąvybė sir

kai ne^rgįk?^pS^s,; ba^X?j9.s 
grąžinamos fedėrajihęi yaįdįai.

pĮutonįj’ųs varomoji batareja, 
kuri pirmam pacientui McNiven 
{operuojama į krūtinę, buvo iš
bandyta ją numetant iš lėktuvo 
ir šaudoma kulkomis. Ji visus 
bandymus atlaikė nesugadinta.

ti, paskelbti jas niekam tinkamomis ir pasiskelbti, kad tuyos bajorus, bet jis neturi drąsos paminėti naujai išė- 
jis vadovauja geram ir vieningam lietuviu frontui jusio tos pačios autorės darbo apie Steigiamąjį Lietuvos 
I . Lietuvoje Barzdukas pradėjo niekinti tiktai krikš- seimą ir Barzduko niekinamą politinių partiją atliktą 
čionią demokratą vadus, o Vokietijoje jis jau įsidrąsino milžinišką darbą,—konstitucijos paruošimą, valiutos įye-j rZ-zpe
niekais paversti tuos, kurie su Brazaičiu nebendradar- dmą, sieną apgynimą, mokslo įstaigą įsteigimą. I amžiuje, pasakė ‘^atibnąl'-Ėki- 

Bet didžiausias smūgis visai Barzduko politikai bu.- Quirer” atstovui Dr. John Grib-
suduotas dviem nepaprastai svarbiom JAV kongresoi S^sęx universiteto Ang- tai sekančios kelios kitos žiemos 
oliumom. Jn mta nuvArtirti Barzrlnte “Jungtu bus žiauna! saitas w ^kor-
, , ... , ,. .-. {Valstybių dideli plotai gauną1 dimai saitas, kaip buvo 1790 me

ta, bet jis, pagal seną įpratimą, niekina tą rezoliucijų įuos vėjus, kurie normaliai pu- tų- žiemos, kai Saulės dėmių be- 
svąrbiusįus vairuotojus. Savo pozicijai patvirtinti jis j>er Kanadą”, pridūrė jis -'veik nebuvo, šaltas oras yra 

negalovjančiais,^ bet labai lengvai leptelėjančią^ politi- televizijoje parodyti prezidentienės piketuotojų
_ „ _ - žinios nėra

----- - i,. . tuštesnės, negu ALT© pirmininko Dr. Kazio Bobelio vi:
“Aukšto lygio M- K. Čiurlionio minėjimas gyve- zitai Baltuose Rūmuose, tai Amerikos lietuvių vedamos 

namo krašto šviesuomenei yra daug vertingesnis kovos už lietuvių tautos teises jam visai nesuprantamos- 
lietuvybei ir Lietuvos bylai už veiksniu atstovą at- tos kovos jo galvoje sudaro visišką tuštumą, jos neegzį- 
silankymą žymesniojo krašto politiko kabnete”(Ka
zys Karvelis, Sėja, 1975 m. 4 nr.). Reikia ir apsilan
kymą, bet tiesog tragiška, kai jais išsemiama visa 
mūsų “politika”. Vienas pirmininkas viename 1976 
metų suvažiavime didžiausiu savo laimėjimu laikė 
pasigyrimą, kad jis tais metais tris kartus ma
tęsis su valstybės prezidentu. Va, kokioše tuštumo
se esame atsidūrę! O tautinių šokią V šventę 1976 
Chicagoje mus išvedė į pirmuosius amerikiečių laik
raščių puslapius, televiziją ir radiją. Ąr šitai įr to- 

, liau mums nieko nepasako?” (PL, 197? mętiį sausio 
numeris, 717 psl.)

žiaus” pradžioje...
“jungtinės Valstybės prade-

f
I

biavo arba suabejojo kai kuriais šito vado patvarky
mais, o Amerikoj jis pradėjo niekinti visas politines J vo
grupes. Jis tiek toli nuėjo, kad net kaikurie jo bendrą-, rezoliucijom, Jų svarbos nuvertinti Bąrzdukas nedrįs-; 
darbiai nejaukiai pasijuto. Jiems vis dėlto tenka dirbti

's^prijos, nustatė aiškų sąryši 
tarp Saulės dėmių yeįMųrną.ar 
žemės oro.; Jis pareiškė. Enqui
rer atstovui:

“Kaip dabar dalykai klostosi,

i

f

skelbti nesančiais. Jis net Naujieną? paskelbė neegzi- neturi rimtesnių argumentų, užtat vadovaujasi giliau _ 
tuojančiomis, išbraukė jas iš lietuvišku laikraščių ~s|ra-‘r' ’ '
šų. Lietuviškais jįs skaitė Vilnį ir Laisvę, bet ne Naųjię- kų” nepagrįstais tvirtinimais.'Jau minėtame įžanginia- ‘ yahdąį Įr'raJjo'komSatįių paskelbtos
nas, nors jos lietuvišką darbą jau veda 62 metu.' Paties me jįs šitaip rašo : neau ALTo' nirmininko Dr. Kaz
Barzduko draugai atleido jį iš Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininko pareigų, o paskutiniais metais 
nušalino ji ir iš Pasaulio Lietuvio redaktoriaus pareigų. 
Bet Bronius Nainys, Barzduko mokinys, negali neleisti, 
nors ir pensijon išėjusiam Barzdukui pasisakyti jam 
labiausiai rūpimais klausimais. Jis parašė šįų metų pįr-

suomeninių nuotaikų skersvėjuose.”
Barzdukas aiškiai mato, kad jo vadovaujama poli

tinė grupė Amerikoj pateko j didelį sversvėjį, kuris bla
ško visus Barzduko vesto darbo pagrindus. Amerikos 
lietuvių į JAV Lietuvių Bendruomenę jis nepajėgė su
organizuoti- O tuos, kuriuos buvo suorganizavęs, nepa
jėgė išlaikyti. Vadas reikalavo visiško paklusnumo, bet 
savarankiškai galvo jautieji nariai abejojo vado išmin
timi ir suabejojo įsakymų uždarinėti dar nesuorganizuor

stuoją. Bąrzdukas negali suprasti, kaip I)r. Bobelis, 
frontininkų kliudomas, Washingtone pajėgė daugiau 
padaryti, negu visi barzdukininkai kartu sudėjus.

Kiekvienas teisininkas, turįs nuovoką apie praei
tais metais JAV kongrese priimtas vienbalses rezoliuci
jas, žino, kad jos turi didelės svarbos kovoje už paverg
tos Lietuvos laisvę, tuo tarpu Barzdukas bando jas nu
vertinti, visai jų nepaminėdamas, o vizitą Baltuose Rū
muose ir pranešimą apie jį skaito pasigyrimu. Esame

tęs, jeigu Dr. Bobelis, vykdamas į Baltuosius Rūmus, 
būtų Barzduką pasikvetęs. Tai būtų barzdukiška, bet 

Jeigu Barzdukui dar ir šiandien atrodo, kad šokių nerimta,

Žada sušaudyti 1500 asilų
Grand Cąnyon national. parko 

administracija planuoja sušau
dyti visus apie 1,500 asiliukų, 
■adinamųburros, kurių per daug 

priviso ir trypdami žolę ir ės
dami augalų lapus ir žalią žolę 
skriaudžia kitus laukimus parko 
gyvulius, kurių “pratėvius” Čia 
atsivarė pionieriai aukso ieško
tojai, bet paaiškėjo, kad tie asi
liukai nuo išnaikinimo yra saugo
mi potvarkiais. Apie tą planą iš: 
girdę gyvulių mylėtojai pakėlė 
dideli protestą, Parko ądrąįnis- 
tracija argumentuoja, kad asi
lų nemažinant, jie perdaug pri- 
siveisia. Nuo 1924 mėtų ten bu
vo iššaudyta daugiau kaip 2,800 
burros.
A Gamtos saugonių administra

cija numatė apmažinti ir visą ei
lę kitokių perdaug privisusių 
laukinių, kaip tai šernai, ožiai 
monjuzai ir kt.

VALERIJONAS JAKAS

laiš-
res-

(Kelionės (spūdžiai iš San Marino)

(Tęsinys)

Valstybiniame meno muziejuje — galerijoje yrą 
daug turtų r galima teų pasigėrėti italų: Guercino, 

Cignani, Tintoretto, Giulio, Romano, Batoni, Chir- 
lando ir kt tapyba, o istoriniame muziejuje yra retų 
dokumentų, o ypač įdomus Garibaldžio skyrius. Taip 
pat yra JAV preziedntų Linkolno ir Keunedžio 
kų ir kitų dokumentų, nes jie yra San Marino 
publikos .garbės piliečiai.

Didelio susidomėjimo susilaukia nuo 1936 
naujoje parodų galėję įvykstantį šių dienų tapybos 
meno Bienalė. Dažnai sostinėje ruošiami muzi 
kultūrą pažinti koncertai.

Tvirtovės ir žydrieji horizontai

Įspūdingas vaizdas užlipus į Titano -viršūnę ir 
vaikštant prie masyvių tvirtovių, varių, aukštųjų sie
nų, pakilusių bokštelių, o kai kuriose vietose ir išil

gai sienų bokštais. Tik Rocca tvirtovės ne visos sun
kios durys yra atidaromos, nes šioje tvirtovėje yra 
laikinas valstybinis kalėjimas. Po šešių mėnesių ka
liniai ilgesnėms bausmėms nuteisti yra išvežami į I 
Italijos kalėjimus. Aukščiausioje Gestos tvirtovėje 
nuo 1956 n), yra įsteigtas senovinių ginklų muziejus. Į 
Kuklausįa yra Montalės tvirtovė ir yra atrodanti kaip 
varpinė. Iki 16 amž. Montalės tvirtovėje yra kabėjęs

m.;

ikįaę I

biai keičias nuo ankstyvo ryto iki saulėlydžio. Tur 
būt, pailgai išsitiesusios respublikos gyventojai pa
garbiai žiūri į savo Titano kalną, kaip į savo motiną. 
Matomumas iŠ Titano kalno yra nuostabus. Net žy- 

_. driajame horizonte plačiu spinduliu matyti Italijos 
apylinkių vieną kitą viršijančios kalvų linijos. Pasa
kojama, kad labai giedriomis dienomis iš Titano kal
no matoma ir Jugoslavija.

1940 m. Hollywoodas buvo išnuomavęs ir atnau-' 
jinęs San Marino tvirtoves, susuko žavų ir spalvingą 
filmą: “Lapių princas”. Filmo siužete buvo panau
dotas 16 amž. laipkotarpis. Bažnyčios tamsiomis die
nomis, Cezaris Borgia, kuris net būdamas 17 metų 
paaugliu jau buvo įšventintas kardinolu. Vėliau jis 

pasižymėjo kaip karvedys ir diplomatas. Vienu lai
kotarpiu su Prancūzijos karaliaus pagalba Borgijs

. buvo užsimojęs sukurti Italijos karalystę. Į
C. Borgija žygiuodamas per Italiją su savą ka

riuomene buvo nugalėjęs San Marino gynėjus ir 6 
I mėnesius laikęs okupavęs šią mažąją respubliką. Fil- 
‘ mas vaizduoja sanmariniečius, besiginančius iš savo 
j tvirtovių nuo Borgijos ietis syaidančių šarvuotų ka
reivių. San Marino gynėjai leido strėles iš arbaletų, 

, atsišaudė iš pastrankų, pylė verdančią alyvą iš įx>kš- 
j kasdieniniai duonai, bet taip pat atlieka ir ekspor- 1 Q visas mūšis buvo palydimas trimitų, varpų ir 
, tui. O prigaminto vyno taip pat pakanka savo reika-^arvų braškėjimo.
I larns ir turistams Marino valstybėlės užuomazga prasidėjo 4 tuoiant įeitų teises.

Kai 'K tokias ■aukštumos anil, pradžiajd, kai romėnų persekiojamas krikščio- plėtimu buvo aprimta
apačioje esančių miestelių, ir sodybų pastatai saulės nis, kroatas, akmenų tašytojas Marinas su Leonu ir 
apšviesti tviska, atrodo, kaip dailninko ranka išri- kitais drauagis apleido savo gimtąją Dolmatiją ir 
kiuotos dažų dėmės, o rožinės spalvos čerpiniai sto- persikėlė į Riminį miestą, kuriame jau laisviau galė- 
gąi, kaip raudonais dažais aplieti. O vaizdas nuosta- jo skelbti krikščionybę, o darbo kaip akmenų tašy-

Nedi dėlės San Marino respublikos miestu kaln^ ir kelty vaizdas 

varpąs, kurio skambinimu buvo pranešama apie ar
tėjantį pavojų.

Pažiūrėjus iš kurios nors tvirtovės į apačioje iš
sirikiavusias, tarp kalvų ir slėnių, sodybas, matyti 
žaliuoju vynuogynai ar dar . nepribrendę kviečiai, 
yiskąs čia vėžliai auga kalvomis apsaugotoje nuo 
vėjų buityje. Rudenį ūkininkai pripila pilnus kvie
čių aruoduą. O tuomet kviečių pakanka ne tik savo

tojui buvo pakankamai, atstatant barbarų apgriautą 
miestą. Kitą versija sako, kad Marinas romėnų buvo 
ištremtas į Riminį miestą už krikščionybės platini
mą akmenų tašyti. Taip pat šv. Marino pėdsakai Ri
mini mieste yra įamžinti ir jo šlovei yra pastatyta 
bažnyčia. Legenda sako, kad Marinas dažnai su drau
gais atvykdavo į Titano kalno apylinkes pasirinkti 
akmenų. Geriau susipažinęs su apylinke ir pamėgęs 
ją, kartu su Leonu apsigyveno Titano kalne vienos 
uolos urve, o pačiame kalne pastatė šv. Petro garbei 
bažnytėlę. Po kurio laiko Leonas iš Marino sukurtos 
bendruomenės atsiskyrė ir kaiminystėje įsteigė ben- 
ruomenę au bažnyčią, kuri yrą Italijoje ir puikiai 
matosi iš Tiiąno kalno. Prie Marino jr kitų atsisky
rėlių dar prisijungė daugiau mėgstančių tylų ir šven
tą gyvenimą, o tuomet Marinui buvo progos rūpintis 
visų labdarybe. Dar yra išlikusios ir turistams yya 
rodomos viename urve Marino įr Leono ąkųiĄninė# 
lovos. Jąu 9 amž. Titano kalne buvo pastatyta pilis 
ir vienuolynas. Dąr 10 amž. Mąriup religinė įr de
mokratiška bendruomenė gyveno be didelių rūpes
čių. 13 amž. susidarė bažnyčios valdomą 1500 žmo

nių bendruomenė, kuri jau valdė beveik pusę dabar
tinės teritorijoj Vąldyniosi forma buvo pareiptą spe
cialiai sukurtu statutu. 15 amž. San Marino tape res- ‘ 

I publiką ir pąpąyo savaraiikiškai tvarkytis, riapek 
tuojant kitų teises. Pramatant pavojus eu teritorijos

i savo sienose. Todėl 15 amž. fit* 
spublikos sienos išliko nepasikeitusias iki mūsų die*

į
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HOM*

M. ŠILEIKIS Moteris su knyga (Tapyba)

Telęf. BE 3-5893

r kartais tai nėra jėzui-

DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČjOS

Dip into batter

M’sioa Associacijos

CHICAG3S LIETUVIŲ Savai 3572EASY
TERMS

and FURNITURE CO
711 WEST JACKSON 454-1110

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1311

K virinas Runimas, 
Delegacijos dalyvis

NARIAI:

Chicagos 
Lietuvių 

Laidotuvių 

'direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS. DIENĄ 

IR NAKTĮ.

Street 
6-2345-5

GYDYTOJAS fR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS.

3907 West 103rd Street
. V'1—tos tP«ial susitarimą

ANTANAS M. PHILLIPS
Tumas ik LAURYNAS LABANAUSKAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Tatvf.: HEmlock 4-2413

H S9 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

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

karo Chicago Savings Bendrovės pa- 
Upose, 6245 S. Western Avenue. Vi
si nariai, narės maloniai kviečiami da 
lyvautL Bus vaidybos ir komisijų 
pranašmai ir kiti svarbūs reikalai. Po 
to kavutė

Kada žmogus yra senas
“Dear Abby” savo atsakyme 

i paklausimą, kada asmuo skai
tomas pasenusiu, atsakė, kad nuo 
to laiko, kada ieškodamas savo 
akiniu, turi akinius užsidėti.

Kada nuėjęs į kitą kambarį 
r.ebepamena ko atėjęs.

Kada kiti pradeda komplimen- 
tuoti sakydami, kad gerai atro
dai, bet nesakoĮ kad atrodai ge
ras.

Kada išsižadi visokių roman-

mą su okupantu, t. y., už leidi
mą rodyti komunistų pagamin
tus filmus Jaunimo Centro pa-

2424 WEST 69th STREET RTpubfc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrginh 7-667X
11026 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL £74-4410

2533 W. 71st
Tetef.: GRovehfll

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAtSKIHIMA’ 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

— JONIŠKIEČIŲ Labdarybės ir Kul
tūros klubo metinis nariu susirinki- 
mas vyks antradien. vasario 1 d.. 
Samių namuose. ' L00 vai. popiet, 
2417 W. 43rd St. Visus narius ir sve
čius. norinčius būti nariais, prašome 
pasitarimu ateities reikalais. Po su
sirinkimo bus draugiškas pobūvis ir 
gausiai dalyvauti. Turėsime svarbių 
vaišės. A. Kalya

SOPHIE BARČUS 
RAOUO 4EIMOS VALANDOS 

Visos programos H WOPA, 

1490 kil. A. M.

ietuviv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popeL — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAI

Gėles visoms progoms 
BEvfc-xt-Y ntvuS oe^mYČiA 

vvfcSJ aiKtci
Telefonai: PR 8-0333 ir PR 8-0334 

Taip pat naujoji Barbaros ii 
Gene ^Dnshięi krautuvė 

The daisy store
7918 Southwest Hwy, Qoak Lawn 

Tel. 499-1318

Penktadieni 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawich 
koplyčioje, W West 69th St

šeštadienį sausio 29. d. 10:15 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Frank Lucas giminės, draugai ir pažistamii nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: - .
brolis, dukterėčios, sūnėnas, ir giminės

?. Šileikis, o. p.
p ^Ktr^rtPAb-PKOrEZiSTAi 

A ’ aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojom*

C iArcb Supports) ir L L
VeC 9—4 ir 6—3. šeštadieniais 9—J 

aoo wes* O3rd St., Chicago, IfL 6062
_ ta‘e fu PRospocf 6-5084

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

nA nAUjI YMAJ

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

£EMA KAINA 
R. iER t N Al 

Tel. WA 5-8063

REZ-: Gl 84)873 
DR.W.KlSiA-EiSiNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHtHURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave^ W*A 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
sibępia. skambiu;! M i 3-0001.

BUTKUS - VASAITIS
14Av So. 50lh Ąve^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

DR. VYT. TAURAS 
,GYDYTQ4A5 4R ChiKUAuAS 

denare prakuka, *pe<L y hgc
Gttsasi 2652 WEST 59tb STItEBT 

Tain PR >1223
OFISU VALų. pum.. anumi.. trečiac 
>x penkt. z-4 ir 6^ vai. v<ik. beštadh 
alau 2^4 vai- po pietų ir kitu iaik 

pagal susitarimą.

lUONSAS MŪRELIS 
OtPLOMUOTAS AGRONOMAS 

Gyvena Br^ghtoo Parko apylMtait

Mirė 1977 aat sauso 26 d. sulaukęs 68 metų metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje. Kwdarnos parap.

Ameriiioie išgyveno 27 metus.
Falifce žmona Elena ir jos sūnus Klaudijus su žmona, bro

lis Leopoldas, ižruvoje likusios seserys — Elena Budrienė su sūnum 
Rimu ir Sofija Dambrauskienė su vyru Jonu, pusseserė Stasė Peterso
nienė su šeima Chicago j e, pusbrolis ir 4 puseserės su šeimomis Ka
nadoje ir daug draugų Chicagoje bei kitur.

Gėlių vietoje prašome aukoti -Tautos Fondui.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje. 6845 S. Western Ąve-

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ 12 ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T«l«f 495a)533 

Fc- V*Iiey Medic.1 C«nt«r 
8?0 SUMMIT STREET 

ROUTE SS, ELGIN. ILLINOIS

FRANK LUCAS
- (Lukoševičius)

Gyveno 7252 So. Campbell Ave., Marquette Parke 
Anksčiau gyvena Rosalinda apylinkėje

-Mirė 1977 m. sausio 26 d., sulaukęs 84 metu amžiaus. Gimęs lie
tuvyje, Vilkaviškio aps.. Vištyčio parap., Pavistainių kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metu.
Paliko nuliūdę: brolis William su .žmona Ona, sūnėnas ir dukte

rėčias — Patricia Skonesy, Elena Lachapeele. Margaret van Western, 
Wiffiam Lucas Jr. Ruth Hembekers, Lillian Miazga ir visu jų šeimos 
bei kiti giminės draugai ir pažįstami Amerikoje, Lietuvoje ir Škotijoj

Priklausė IDS 139 kuopai. LLD 79 kuopai. Chicagos Našlių ir

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet meno gailesius*** 
mas neatstos nuo tavęs Ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Viešpats". — Iza. 54:10.
Matome kokius branktas ir palinksminančius pažadus Dievas yra da

vęs savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko 
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, viii 
dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
aehko neįvykdytas. Uoi. 23:14L Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. B tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

Vm žino, kad mirtis yra Baun W paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 
| tą klausimą atsako knygutė *zVihi» po mirties*', kurią gausit* 

oe^nokamai. Rašykite;
F. ŽAVISI 2715 WEST 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629

ŽV, RATTO TYRINĖTOJA- 
WWWVWW .

dR? UONAS S8B|)T1S 
PŪSLĖS IR 

^ostatos chirurgija
63rd STREET

¥r\L. bug 1—4 po pieiU-
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telofu 776-2880
Naujas rsz. telef.: 448-5545

Uį. NUĮHK I'UCKAS
O*>TOMETRIS TAS 

KALBA LIETUVIŠKAI .
Ž6.T* Sf Tol. 737-51 4«

« -«nx mkis Pritaiko akinius ir 
~ contact lenses”.

•i. pttfciū šnsicariroį. Uždaryta trc

Jeigu toks “kunigo užpuoli
mas” būtų Įvykęs inkvizicijos 
’aikais, tai tą delegaciją J?ūtų 
apšaukę “eretikais” ir būtų su- 
rirgtnę ant laužo, arba kitaiptiškų ■malonumų nepasitikeda- 

nugalabinę. O šiandieną to jie'mas savo širdimi..
■ega’.i “padaryti”, bet ir neatsi- į 
ako nuo “spirginimo”, tad, jei- Į 
-u ne ant laužo, tai “spirgina” Į 
er katalikišką spaudą, skelbda-: 

ui melagystes, bet melagystės,; 
ai vienos krypties kelias. 1

Dėka Naujienoms, tas jėzuitų 
ukurtas “užpuolimas” buvo de- 
naskuotas. plati visuomenė tin-' 
žarnai ir teisingai informuota. O 
jėzuitai, vieton atšaukus savo^ 
-.laidą, dar dangstydamiesi lie-j 
uviškais kryžiais, šv. pamink- ■ 
ais žuvusiems už Lietuvos lais- ■

, ę, ar slėpdamiesi už Jaunimo' 
’eutro Įstaigos, tęsia to mela-J 
nngo “užpuolimo" tvirtinimui

, zarerškimą, tuo kiršindami pado- 
' -ius lietuvius ir sąžiningus ti- ‘ 
kinčiuosius.

Nejaugi dabartiniame amžiuje 
lar reikalingas melas ar dangs- 
zymasis paminklais ar šv.. šim
eliais, kad “apginti” savo pa-

it. K. A. V. JUČAS 
489-4441 561-4605

□DOS LIGOS — CHIRURGIJA 
K western ĄVE. 

59U al WESTERN AVE. 
Telefonas atsakomas 12 v*L

šeštadienį, sausio 29 d. 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į 
švč. M. Marijos Gimimo parapijos baįayčią. o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Alfonso Mūrelio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliiūdę lieka:
žmona, brolis, seserys, giminės.

X

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 727-8600.

A KIV AUSŲ. NObifeS, 
LIGOS

UM W- Urd Street

Alandus pagal susitarta

Akcijų rinka
NEW YORKAto — Vertybės 

popierių makleriai teigiamai 
Įvertino prez. Carterio pastan
gas ir planus pagyvinti krašto 
ūki bei sumažinti bedarbystę, bet 
akcijų vertė vis dėlto nerodo ge
rėjimo staigių žymių.

Kai kurios akcijos, kaip auto 
mašinas gaminančių bendrovių, 
alyvos ir panašios sutvirtėjo 
vertėje, bet vaistų, elektronikos 
ir panašių susilpnėjo. Makleriai 
stengiasi apsirūpinti gerą pelną 
duodančių bendrovių akcijomis. ' SUNBEAM ELECTRIC CREPEMAKER

Controlled heat for perfect crepes the easy electric way. 
Simple, dip-heat-eat method: (1) a quick dip evenly coats 
cooking surface with batter; (2) flip pan and rest over heat 
surface; (3) crepes cook quickly, slip off Teflon II pan. Heat 
is distributed over entire surface for even 
cooking action. Use reverse side as a 
gourmet frypan. Colorful 48-page recipe 
book. Dial settings for "Warm,” “Frying,” 
“Crepe.” 
® SUNBEAM TM WSIEUR CREPE 
© SUNBEAM CORPORATION. 1976

Ryšyje su spontaniškai susi- tikėjimą, kad kunigų pasisaky- 
' arusios delegacijos nuvykymu mai nemalagingi, ir kad Įūkin- 
.976 metų gruodžio 5 dieną j tiems nereikės ieškoti teisybės 
Jaunimo Centrą pas kun. Algi- kitoje spaudoje?
mantą Keži S.J. su prašymu, kad O ką gi galima pasakyti apie 
to Centro patalpose nebūtų ro- jėzuitų “Mūsų žinių” ir progre- 
lomi komunistų -pagaminti -fii- syviųjų “Vienybės” sutartinę? 
mai ir to prašymo pasekmėje, Abudu nieko nerašo apie tikin- 
:un. Alg. Kezys dėl neaiškių čiųjų persekiojimą Lietuvoje, bet 
driežas iių, ne tik, kad atsisakė užtat abudu plačiai aprašė apie 
ai padaryti, bet dar jėzuitų lei-: “užpultą” kunigą prie altoriaus” 
ižiamame buletenyje, 1976.12.12, čia Chicagoje. “Vienybė” net 
'Mūsų žinios”, driso paskelbti ’ Įdėjo “užpulto” kunigo nuotrau- 
‘o gana vaikiškos fantazijos ką 
itraipsni, užvardindamas : “Už- tams padėka už bendradarbiavi- 
suole kunigą prie altoriaus”.

Ir lyg'to dar būtų, per maža, 
un. A. Kezys-pasinaudojo, men- 
:os moralės periodistais, VI. Ra- t talpose 
noji. br. kv^ (Br. Kvikliu), St. 
r kitais, kurie galimai ne labai 
laivm protavimu dar “pagra- 
ino” ir “išpūtė” kun. A. Kezio 

sukurtą melagingą “sensaciją” 
ir paskelbė per visą katalikų 
naudą, užkraudami tos dęlęga- 
ijos dalyviams nepadarytų nu- 
ikaftimų ir kartu užtušuodami 

.užuitų nusikaltimą, kuri pada
lė jie, leisdami rodyti J. Cent- 
o patalpose komunistų pagamin
us filmus.

UODĖSIO VALANDOJ ifl 
MAŽEIKA s EVANS

LAIDOTUVIŲ DISfKTORIAJ I 
So. Wester. Ave. Ak Conditioned Chapel ud

REpublic 7-8600-8601 Farfda< FacUiti* 
im. tarta «iiano dady* ««*»

AKUtERURA IR MOTERŲ LIGOS 
GIHEKOLOGINR CHIRURGIJA 
6449 S®. Pulaski R<L (Crawford

Medical Building), Tai. LU 5-6446
P urna Ugoajua su& uhumi

ei oeatsiliep-X skammiu J74-I* G4

O.c. I-AGI. V, UAKGLC 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

♦933 S^anheim Rd.,We«tchoster, 
VaLaNLiOS; 3—9 darbo dienomis i 

kas antra šeštadieni 3 vai 
TeM 562-2727 arba 562-2728

-------— Į 1 -----------—------------------MV—

arytas klaidas? Ir ką gi sakys kiečių Draugijos metinis narių susi 
:un, Alg. Kezys ir katalikiškoji rinkimas įvyks sausio 28 d. 7 vaL va 
pauda, jeigu per šio krašto tei
singumo Įstaigas dar bus įrody
ta, kad kun. A. Kezys melavo? 
<aip jie atitaisys padarytą ir 
daromą žalą lietuviams ir Jau
nimo Centro įstaigai, j kurią Ge> 
.aviai yra sukrovę tiek daug pra
kaito, pinigo ir vilčių? Kaip jie 
atstatys tikinčiųjų tarpe pasi-

MOVING 
Apdrausta* parkraaiatymaa

Ii įvairiu atstumu.
-ANTANAS VILIMAS,

Tai. 376-1882 arba 376-S996



vių

i

$8.00
/

*

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608
1739 So. Halsted St, Chicago, IH. 60608

4 _ NAUJIINO1, CHICACK) t, ILL,z*

$3.00
$2.00

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

185 North W*b«*h Aronuo

IŠNUOMOJAMAS kambarys su vii* 
tuve. atskiras įėjimas, vyresnio am
žiaus moteriai ar vyrui. Skambinti 
779-3727.

IŠNUOMOJAMAS miegamas kambarys 
su virtuvės privilegija rimtam vyres
nio amžiaus vyrui, pageidaujami pen
sininkui. Tel. 254-7036.

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus JekĮ arba money orderi prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Maldoma.

8929 So. HARLEM AVE

Tel. 598-9400

Mes norė

ir ateityje.

$40,000

Lietuvon ir apsigyventi Paryžiu
je italas < Lt i nuo  t i 6 operos 
Aidu sp< klitktiiujsę karaliaus 

i rok; Brusriio karališkame leal- 
Į re. ūselyje juLbtis iki vasario

— Jonas Bagdanavičius, Hot \ vidurio. Argentinos lieluvi/Hė 
Springs, Ark., patriotinių orga-1 Adriana Joeytė, PLJ Sąjungos 
nizacijų ve kėjas ir ben<irų lie- pakviesta, koneertwje įvairiose 
luvybės darbų dalyvis bei rė-įJAV ir Kanados lietuvių apylin- 
mėjas, nuolat reniui Naujienas kėse. 
ir patiiolūię lietuvių spauda. 
Dėkui už ankstybų prenumera
tos pratęsima ir už dešimkę 
Naujienų paramai.

— Lietuvoje gimęs ir augęs 
So. Goldsteinas iš Skokie apy
linkės pakartotinai • išrinktas 
Izraelio paskolos lakštų vajaus 
pirmininku. Tuo tikslu numaty
ta eilė banketų bei kitokių ren
ginių. Jis priklauso daugeliui 
iydų tautinių bei patriotinių 
organizacijų ir visose yra akty
vus. Baigės chemijos mokslus 
įsijungė į pramonę, tapdamas 
Master Cremical ir H. J. Bos
worth B-vių prezidentu.

— Muz. Alfonso Mikulskio 
vadovaujamas Čiurlionio an
samblis pakvestas koncertui į 
Providence, RI, balandžio 24 d. 
Lietuviškas mišias giedos 10 v. 
ryto katedroje, o 3 vai. popiet 
prasidės koncertas Veteranų sa
lėje. Bilietai bus platinami Bos
tone, Brock tone, Cape Cod, 
Hartforde, Worcesteryje ir ki
tose lietuvių kolonijose.

— Sol. Ričardas Daunoras^ 
prieš apie pusmetį turėjęs pro-

iš okupuotos

HELP WANTED — MALE 
Darblninky fUlbU

MACHINE REPAIR MAN
Must have experience with ] 
press, drill press equipment. Perma 
nent pasd ons. Must have uwn tools. 
Ea O. E.

BELL ELECTRIC CO. x
7735111 Ext. 48

_., —i . ■ea, —u—j
RENTING IN GSNERAL

Normas

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

Kauno pašto rūmai • -

liau pažinti Amerikos lietuvių 
su pa- 

Mes

— Antanas Rugys, Lake 
Worth, Fla., išrinktas Lietuvių 
klubo pirmininku, kun. Andrius 
Senkus \icepirni-, Stella Au- 
gūnienė — ūkio reikalams, Ada 
Skučienė sekr., Vincas Do
vydaitis — iždininkas. Klubas 
ruošia Lietuvos neprklausomy-
bės minėjimą vasario 13 d. Pa-’ gyveninę ir santykius 
maldos prasidės 1 vai. Sacred vergta Lcluva problemas. 
Heart bažnyčioje, o po pamaL džiaugiamės jų laime patekti į 
du bus minėjimas ir pietūs Car
penters salėje. Pietums vietas 
rezervuoja S. Augūnienė ir A, 
Skučienė.

— Inž. Aleksandras Čaplikas, 
SLA viceprezidentas, buvo iš
vykęs atostogų į Pietų Ameriką. 
Ilgametis mūsų skaitytojas ir 
rėmėjas Frank Sakalas iš Bee
cher, III., žiemos metui išvyko 
j St. Petersburg, Fla.

— Ponia Diana Polak ir jos 
mamytė Viktorija iš Marquette 
Parko apylinkės tapo Naujienų 
skaitytojomis. Jos atvyko Ame
rikon iš Rygos prieš apie pus
metį, todėl gerai pažįsta žmo
nių gyvenimą ne tik okupųotoj 
Lietuvoje, bet ir Latvijoje. Nau
jienos bus joms naudingos gi-

laisvą Ameriką, o gerą žinią 
apie jų prenumeratą skelbiame 
visiems skaitytojams.

— Mykolas Karaitis,- St. Pe
tersburg, Fla., platininio vajaus 
proga tapo Naujienų skaityto
ju, Jas jam užsakė 3 įnėn. geras 
draugas iš Marquette Parko, 
kad galėtų su jomis tinkamiau 
susipažinti, kad pajusti: tikrą
sias tyliosios daugumos^ nuotai 
kas. Naujasis mūsų skaitytojas 
p. M. Karaitis anksčiau gyveno 
Chicagoje, buvo nekilnojamo 
turto pirkimo-pardavimo tarpi
ninku ir savo sąžiningais patar
navimais įsigijo daug gerų drauz 
gų. Dabar jis yra Grand Shores

hotelio, 17350 Gulf Blvd., savi
ninkas. Dėl savo gero būdu ir 
reikalų supratimo^ jis įgijo nau
jų draugų, neprarasdamas se
nųjų, kurie jį ne tik patys ap
lanko, bet ir kitiems rekomen
duoja pasinaudoti jo hotelių 
patogumais ir šeimininko glo
ba. Sveikindami naują skaityto
ją, dėkojame prenumeratos 
sponsoriui.

— J. Barkus iš Cicero apylin
kės kiekviena proga paremia 
Naujienas. Pratęsdamas be ra
ginimo sava^prenumeratą, at
siuntė $10 auką, ją skirdamas 
už kalendorių ir Mašinų fondui. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas vieneriems metams, 
bet pavardės prašė neminėti. 
Dėkui už auka ir už dėmėsi. Vi
si skaitytojai prašomi remti

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben- 
dradarbiavirnas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ....

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja,' 
jos negali toleruoti I.ietuvos 
okupacijos toleranlų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus. .

Nuo

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

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis 
ir veikiantis biznis Arti 63-eios ir 
CampbelL Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
Įmieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas I vakarus nuo Califor- 
tiijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

FRANKFORT, ILL., 33-acre mobil 
home park site on Rt. 45. Also other 
small and large acreages. PAT GUZTK 
479-2299 or (815) 469-5444.

ŽIŪRĖKITE!
Į DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū- 

2x5 ras Marquette Parko patogiausioj 
{gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTU namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Ketfeie. 
Virš S5.59O lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci
ja. 1% vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedų. Sausų pušų bcis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi. 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską Įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas. Erdvus butai. Senutė nepa
jėgi. pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.

17 M. DIDĖT JS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St Petersburg Beach, FL. 33706

TeL 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

1^14 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų
paskolų reikalus visos mū-
su apylinkes. Dekojame
Jums už mums parodytą
pasitikę] imą.
tume būti Jums naudingi

Sąskaitos apdraustos ik)

Bridgeview, Illinois 60455

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles Išauginti. Reikia patyrime 
dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $L25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet ruėjo Cū metų. Minint tą rakaktį. gerbiant pirmoji 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus,

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamoc ir nesidėdamos i sandėriui su okupantais ar jų Jgallo 
tintais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
ckelbdama platinimo vajų kreipiasi j 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 renesws.
KAINUOJA: ChlcagoĮe Jr Kanadoje metams — $30.00, pVMl metų — $1K00, 

trim t m i n. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14JX), vienam men, — $250. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, Hl. 60608

j Į Siunčiu ._________  dol. Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajam proga paremdamas lietuvišką spaudą.

2] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARO® IR VARDAS _ ___-________ ___ ______________

ADRESAS

All accounts com 
pounded daily — 
Passbook Savings, 

paid quarterly.

m
MDLAND
SAVINGS

PHONE: SM4N

4 Years< Savings 
Certificate < 

(Minimum $5,000).

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis 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 beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $150. Yra taip pat 
išversta i anglu kalbą.

M. Zosčenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

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

Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE- 
84 psl Kaina $150.

Šie ir, kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ltd- 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant pastų <r pridedant 
čekį ar piniginę perlaida.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

Pamarį |o 
Knygo,

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo 
gyventojus ir gamt,. 1,200 lietuvišku vietovardžiy 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

PERRY PLAZA MOTEL . y 
1007 Park Ave.z Hot Springs, Ark. 

. Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai.
Spalvota TV, šildomas maudymo-1 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi- grąžąs iš gerų rankų priešais P^rką.

Naujas gazo šildymas ir nauja elekt- 
$8,500 pajamų. Vertas $50,000.Naujienas ir jas platinti. Visi 

lietuviai kviėeami j jas atkreipti 
savo asmenišką dėmesį, gerai 
susipažinti ir pareikšti savo 
asmenišką nuomonę jas užsisa
kant.

— Rašyt, ir pedagogas Jonas 
Valaitis iš Cicero- atostogauja 
Gulfport apylnkėje, St. Peters
burg, Fla.

— Alfonsas Piešinis, Hot 
Springs, Ark., prenumeruoja 
daugelį laikraščių, ir juos remia. 
Dėkui už ankstybą prenumera
tos pratęsimą, gerus linkėjimus 
ir už dešimkę Mašinų fondui.

— Field Gamtos muziejaus 
1-me aukšte įrengta nauja The 
Place for Wonder galerija su 
antropologijos, botanikos, geo
logijos ir sociologijos skyriais 
bei jų poskyriais.

— Miesto meras Michael Bi- 
landic dalyvaus Chicagos \y- 
resnio amžiaus piliečių atstovų 
konferencijoj Pick Congress 
viešbučio didžiojoj salėje vasa
rio 2 d. 9:30 vaL ryto.

mo aikštelė. Galima rezervuoti tel. 
501-623-9814.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Statyba ir Remontas

hBEStTHINbSI^UFE
' i.all Frank Zapolis STATI fARM 1

J208’/z W.95th St 
GA 4-8654 INiUĖANCI J*

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, <4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

| ma ‘Naujienų’ administracijoj 
• Knygos kaina $3.. Su legališko- 
imis formomis — ?3^0.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S.

AR JAU PASIDAReTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug Halsted St, Chicago HL 60608.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rh St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

J333 So. Halsted Ft, Chicago, III. 60606. — Tel. 254-3320

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIA NOREIKIENE — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, m. 60629 • TeL WA 5-2787 
Dideli* p«»lrlnklm»* g«ro* rOšl«< Įvairių praldg.

MAISTAS ti EUROPOS SANDĖLIŲ.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A J. Guiten — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečianHas 1905 

metų Įvykto*, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rūpinimą. - ------------------ -------------------------------

Dr. A J. Gu>Mn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožia.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštais viršeliais tik ----------------------------------------

Dr. A J. GusMn — AUKŠTA KULTORA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa Įspūdžiai Dabar tik —-----------

ra.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

HEATING AND AIR
CONDITIONING -

DQMAS ŽUKAUSKAS 
.4444 . So. WESTERN AVE.

Chicago, Rl, 60609 TeL VI 7-3447

ELECTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367 
ALEKSAS

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Didžiausias kailių 
pasirinkimai 

Pelf vieningų 
lietuvį kailininką 

ChJk»<0> 

NORMANĄ 
^BURŠTEINĄ 

\TeL 263^5826 
ir 

677-8449


