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WEGIPTAS ŠIMTĄ NUOŠIMČIŲ 
RITARĖ SADATO DEKRETUI

CAIRO, Egiptas. — Penktadienio referendumas parodė, kad 
egiptiečiai ko ne visu 100 nuošimčių pasisakė už prezidento Anwar 
Šadat dekretą, kuriuo už priklausimą .pogrindžio organizacijoms/ 
dalyvavimą demonstracijose, streikuose ir kitokioje opozicijoje

- Sadato valdžiai nusikaltę bus baudžiama visam amžiui sunkių ' 
darbų kalėjimu.

Prezidentas Sadat paskelbė re-1 
ferendumą po protesto riaušių^ 
sukeltų prieš maisto kainų pa
kėlimą. Per. referendumą 99.42 
nuošimčiai pasisakė:, už dekretą.

Už riaušes, kuriose 79 žmo
nės žuvo ir 600 buvo sužeista, 
Sadat kaltina komunistus" ir pa
sakė, kad naujasis įstatymas ko
munistus Egipte “pribaigė”.

TRUMPAI IS VISUR

SIRIJOS TANKAI IŠDAUŽĖ 
į PALJSTINIEČIŲ STOVYKLAS 

Žuvo dešimt teroristu, keturiolika 
sunkiai sužeistų pateko ligoninėn

BEIRUTAS^ 'Libanas. — Arabų karo jėgos, daugumoje siri
jiečiai, vakar ryžosi baigti palestiniečių nuginklavimą.; Praeitų 
metų lakpričio 21 dieną palestiniečių karo vadas sutiko baigti karo

1 veiksmus ir padėti ginklus, bet iki šios dienos karingi palestiniečiai 
‘ dar neatidavę visų ginklų. Didžiąją artileriją jie paliko kovos 

lauke, ten pasiliko ir tankai, bet kulkosvaidžius ir šautuvus jie 
susivifko į savo stovyklas. Sirijos karo vadai norėjo atimti visus 
palestiniečių ginklus, bet kitos arabų valstybės prašė pasitikėti 
ir leisti jiems nešiotis mažus ginklus. .‘/

Už nauses, kunose 79 zmo- Kipro tarkai nenori 
ės žuvo ir 600 buvo sužeista, _ JAV tarpininkavimo j 
adat kaltina komunistus" ir pa- - ■ \ ' \ )
įkė, kad naujasis įstatymas’ko- NICOSIA, Kipras. — Kipro sa- 
lunistus Egipte “pribaigė”. ^°ie gyvenančių turką (kiprio-^ 

__ ____ _ ’tų) vadas Rauf Denktash pareis-> 
m j»«_____ • •• kė, kad Jungtinės Valstybės ne-irageoijos pirmoji < turi jokio reikalo" dalyvauti gin-'

> čuose dėl Kipro salos ir kritika-' dans Jvo prezidentą Carterį už atsiun- i
- . - . į tarną į tą sritį savo specialaus

INDIANAPOLIS. — šiomis 'pasiuntinio Clark Clifordo. 
ienami, Msnapolyje jvyku- ReiMa^a atšaakti 
osjromeįjos ar trag^jo? pir- iš Korėjos JAV karius 
toji dalis pasibaigė be kraujo ~ .
raliejimo. Antroji dalis Bus ro-L PEKINAS. — Kinija trecią 
omą teismuose besiginčijant ad- pakartojo^ savo.reikalavi- 
nkatamą ’ kad Jungtinės-Valstybėsiš

Kur Sovietai

i
Gaisrininkams žiemos šalčiu metu sunku dirbti, kai tenka gesini dideliu namu 

gaisrai. Paveiksle matome Minneapbjic gaisrininką, einantį prie apgesinto namo, 
ant kurio buvo išversta daug šąlančio vandens. Saulutei teks gerokai pašildyti, kol 

* ištarpinš šiuos ledus. _

INDIANAPOLIS 
dienomis Indianapolyje Įvyku
sios komedijos ar tragedijoj pir
moji dalis pasibaigė be kraujo 
praliejimo. Antroji dalis Bus ro- 

^doma. teismuose besiginei jaut ad
vokatams. ' -

Kažkoks A. G. Kiritsis šalia 
Tndianapplio miesto išsimokėti
nai buvo pirkęs didoką žemės plo- 

' tą iš vienos nekilnojamo turto 
bizniu užsiimančios firmos .išsi
mokėtinai. Paaiškėjus, kad ant 

‘to ploto bus įrengta biznių cent
ras ir kad toji.žemė verta milijo
nus, paskolų firma ir žemę par
davusi firmą Kiritsui parduotą 
sklypą atėmė, pakeisdama jį kitu 
ir kitoje vietoje.

Nepatenkintas Kiritsis savo 
teises pradėjo ginti ginklo pa
galba. Jis pagrobė žemę par- 
davusios firmos direktorių R. 
O. Hali ir reikalavo sąnaudą ati
taisyti.

Pietinės Korėjos atšauktų savo 
kariuomenę. New China žinių 
agentųra paskelbė valdišką pa
reiškimą, kad JAV karo pajėgų 
buvimas Korėjoje yra “rimta 
priežastis abiem Korėjos dalims 
vėl susivienyti ir gresia taikai 
Korėjoje”.

Paspartintos derybos 
dėl Pietinės Afrikos

CAPE Town. — Pietų Afrikos 
ministeris pirmininkas John 
Vorster tarėsi su JAV-bių "ir 
Britanijos ambasadoriais dėl pa
spartinimo taikos derybų Rode
zijoje. Pietų Afrikos laikraštis 
Johannesburg Star pranešė, kad 

| Rodezijos ministeris pirminin-

Daug kaštuosianti
Kisingerio apsauga

WASHINGTONAS.'—Hen
ry' Kisingeris praėjusį rudenį

Young apleido Afriką Prez. Cart er isneduos 
Izraeliui bombų;

įU fe'ika5 amth" pareiškęs norą tartis’

su nuosaikiųjų negrų vadais pa
čioje Rodezijoje, bet atsisakė de
rėtis su jų patriotų Fronto parti
zanais.

Teršikai kelia balsą
WASHINGTONAS. — Yale 

universiteto medicinos pro
fesorius Bouhuys pareiškė Se
nato viešųjų darbų subkomisi- 

j jai, kad atliktos studijos nepa- 
I rodė, jog oro užteršimas ir kro- 
’ niškos plaučių ligos turi ką ben- 

WASHINGTONAS. — Tikra- <dro. Jis ir jo kolegos tyrinėji- 
sis pasaulis susideda iš šnipų, 
intrieru ir dviveidiškumų”, pasa
kė FBI dir. Cč M. Keley. Pa
stebėdamas, kad komunistų blo
ko agentų skaičius per pasku
tinį dešimtmetį daugiau negu pa
dvigubėjo, Keley pareiškė: “Mū
sų patirtis parodė, kad žymus 
skaičius tų Sovietų bloko ir Ki
nų oficialų turi betarpiškus ry
šius su žvalgybos tarnybomis... 
Jų kasdieninių pareigų skaičiun 
įeina rinkimas karinių, ekonomi
nių, politinių, mokslinių ir tech
nikinių informacijų su žala mūsų 
valstybės saugumui ir užsienio 
politikai”. 

. »U| ■ ■ , ■ ■

ruoiu, bet -grobikui Kiritsis pa-f 
darius derybų metu elgesio klai-l 
da, pagrobtasis Hal buvo išlais
vintas. o grobikas suimtas ir pa
tupdytas į 'kalėjmą. Taip baigė
si tragikomedijos pirmoji dalis. 
Dabar prasidės jos antrosios da
lies vaidinimas.

persikėlė gyventi į kitus namus 
Washingtone ir perkėlimas JAV 
kaštavo mažiausiai 350,478. Dau
giausiai išleista jo, kaip Vals
tybės sekretoriaus, apsaugos 
įrengimams.

Pavyzdžiui, penki dūmų de
tektoriai kaštavo kiekvienas po 
$161.50, langų ir durų uždariai 
$619.30. Buto perdažymas, At
naujinimas, nereikalingų daly
kų pašalinimas §12,000. Neužil
go jam persikėlus į arti esan
čius kitus namus" vien langų ap
sauga kaštavo $10,800; už ne
peršaunamų langų stiklą $2,600.

Vos kelioms savaitėms pra
ėjus Henry Kisingėris, išrinkus 
nebe Fordą, liko "bedarbis”. Nuo 
prezidento Carterio. priklausys 
kaip dar ilgai Kisingeriui bus 
nemokamai teikiama Slaptosios 
Tarnybos apsauga.

y '
LAGOS, Nig. — JAV ambasa

dorius prie J. Tautų vasario 11 
d; rišiko iŠį^frikes pirma pa-, 
žadėdamas Afrikos juodųjų ly
deriams, kad visomis taikos prie
monėmis Amerika stengsis pa- v ___ __
dėti Pietų Afrikos, Rodezijos ir1,.„j ,- , - ■ ’ . J kaa prez. uartens mano neper-

tybės sekr. Vance, aiškindamas 
senato užsienių reikalų komite
tui užsienio reikalus, pareiškė,

kitų šalių juodiesiems.
Young grįždamas į Ameriką 

pakeliui sustos Londone. Jis tu
rįs nuo' Afrikos juodųjų lyderių ■ 
pažadus taikiai išspręsti Rode- 
zijos valdymo klausimą, bet gin-l 
luotas terorizmas ris dėlto tę
sis. Afrikiečiai prašo, kad Ame
rika paspaustų Rodezijos vyriau
sybę ekonomiškai ir diploma
tiškai. šiuos visus klausimus 
amb. Young noris aptarti su An
glijos vyriausybės nariais. Jis 
prašys britų išdirbti su Afrikos 
lyderiais konkreSUs reikalavi
mus, kurie turėtų būti patiekti 
Rodezijos baltųjų, delegacijai, 
ieškant taikingo sprendimo.

Ką veikia sovietų diplomatai?

mus darę su 7,000 asmenimis. 
Bet erdvių inžinierius Verlyn 
Martin iš Costa Mesa, Calif., tai 
pačiai subkomisijai pasakė, kad 
jis buvęs priverstas išsikelti iš 
Los Angeles, kadangi ten dėl 
suteršto oro šimtai tūkstančių 
žmonių serga plaučių ligomis.

Aukšč. Teismas 
nž algų padidinimą 
WASHINGTONAS. — Vyriau- 

sias teisėias Warren E. Burger 
perspėjo Kongresą, kad algų pa-

leisti Izraeliui Vietnamo karui 
i ruoštų, bet neoanaudotu la- 

i į bai afektingų bombų, kurias 
prez. Fordas Izraeliui buvo pa- 

j žadėjęs. Oficialiai šis klausimas 
bus paaiškintas dar prieš išva
žiuojant valstybės sekr. Vance į 
Mažąją Azija, kur sekretorius 
noris susfoažinti su bėgamai
siais reikalais.

Sekr. Vance oasakės, "kad sa
lvo nuomonę, kas liečia Izraeliui 
žadėtas bombas, pasakvs prezi
dentui dar prieš išvažiuoiant i 
Viduriniuosius Rytus. Bombų 
klausimu galutinį snrendimą pa
darysiąs pats prez. Carteris. Ke
letas Amerikos kongreso narių 
prašė sekr. Vance išpildyti Ame
rikos pažadą ir perleisti Izraeli
tams bombas.

Bombos yra nauio tino, kurios
■ - *

buvo skirtos panaudoti Vietna
mo kare. Jos snrovdamos į orą

šaltesnis
Saulė teka. 6:50, leidžiasi 6:20

Surado būdą saulės 
energijai panaudoti

Allied Chemical Corp. Mate
rials Research Center in Moris- 
ton, New Jersey, tyrimų labo
ratorijos dr. Arthur J. Nozik 
surado, kaip jis sako, pigų ir la-

. bai patogų būdą skaldyti vande
niui į vandenilį ir deguonį, ku
riuos jau galima panaudoti įvai-ilicija ir teismas nori nustatyti 
riems pramonės reikalams: šil-1 skubančio gubernatoriaus atsa* 
dyti namus ir vandenį, gaminti komybę. Skuba gali pakenkti 
trąšas irx t. t

Kvebeko provincijos gubernato
rius Rene Levesque norršią pro
vinciją atskirti nuo Kanados. Jis 
yra įsitikinęs, kad provincijos 
prancūzams bus lengviau gyven
ti. Bet gubernatorius labai sku
bėdamas, automobiliu užmušė 
vieną pėsčią žmogų. Dabar po-

uerspejo kongresą, Kaa aigu pa- . .. .. ... z. j v / . . .. lis taško skysti, kurs susijungęskelmo federalimams .teisėjams I . ,
vetarimas būtu tokia 
teisdarystės sistemai, iš kurios 
mes nebeatsitiestume per ištisą 
gentkartę ar ilgiau. Laiške At
stovų Rūmų subkomitetui jis pa
reiškė, kad nuo 1969 metų žy
mesnio algų pakėlimo nebuvimas 
atsiliepė taip, jog-“netekome ga
biausių teisininkų profesijos na
rių ir pasidarė labai sunku pri
kalbėti gerai kvalifikuotus tei
sininkus užimti (teismuose) po
zicijas”.

Jei Atstovų Rūmai ar Sena
tas nevetuos, algų pakėlimas 
teisininkams pradės galioti nuo 
šio vasario 20 dienos.

v , ' . . su oru sprogsta, išvvstydamas 
za a visai kelių šimtų pėdų

spinduliu.

visiems jo planams.

WASHINGTONAS. — Jungt. 
Valstybės ir V. Vokietija baigė 
dvi dienas trukusias derybas, bet 
atrodo, kad nesusitarė. Dery
bomis siekiama susitarti, kad 
Vokietija neparduotų Brazilijai 
atominių Įrengimų ir 
kad būtų draudžiama 
branduoline medžiaga.

HAROLD BROWN 
Secretory of Defense

Preiidentos Jimmy Carter pasirin
ko teisininką Harold Browna k raito

. [ apsaugos sekretoriaus pareigoms. Ji* 

: sutinka atšaukti karius jš Piety Ko- 
prekyba ..t neiW{ mažinti krašto

apsaugos biudžeto

gauna pinigų
Jungtinėms Valstybėms jau 

skolingi $32. bilijonus

Kiekvieną kartą, kai Sovie
tai padaro kokią naują šunybę 
pasaulyje, reikia savęs paklaus
ti, kur jie tokiai savo veiklai 
gauna pinigų, klausia Chicago 
Sun-Times. > f

Ekspertų apskaičiavimu, so-

Libane .kovoj usięjįį palestinie
čiai, čia atsiradę iš Jordano ir 
pačios Sirijos, buvo laikomi pie
tinėje Beiruto dalyje Meti’bs 
priemiestyje. Sirija jiems . tei
kė maistą, drabužius ir šilumą, 
bet sirijiečiai jiems aiškiai pa
sakė, kad jie yra belaisviai ir pri
valės klausyti mūšius' laimėju
sios kariuomenės įsakymų. Pa
lestiniečiai nesijautė belaisviais. 
Jie kalbėjo tiktai apie paliaubas 
ir galimas kovas netolioje atei
tyje. '' t- '■ i • '
• ’■ t* - rįlįįė —> i- ' ■- ■ -

Didokas palestiniečių skaičius

sai netoli Izraelio sienos. Iš Li
bano palestiniečiai organizavo

: įsiveržimus į Izraelį. Izraelio pa-

(žymiausia dalimi Jungtinėms 
Valstybėms) jau pasiekė $32 bi
lijonų.

Per santykius su Vakarų Eu
ropos bankais ir per klientus Ry
tų Europoje (anapus Geležinės 
Uždangos) jovietai visomis pa
stangomis siekia dar daugiau 
paskolų ir kreditų. Jų iš bendro 
centro tvarkoma sistema tei

kia jiems neginčijamai parankes
nes sąlygas turint reikalus su Va
karų bankininkų palaida bala, 
kurioje jie džiaugiasi “gerai par
davę” be pelno gulinčius pini
gus..^' . ‘į

Šiuo atveju trijų didžiausiųjų 
JAV bankų — Bank of Ameri
ca, Chase Manhattan ir Citi
bank sutarimas nedalyvauti nau
joje Eurodollar $250 milijonų 
paskoloje sovietams, laikomas 
geru ženklu. Kiti bankai tebe- 
spekuliuoja viltimi, esą jei so
vietai buvo geri “kustomeriai” 
praeityje, gal būs ir ateityje...

'Jei Sovietų Sąjunga ir toliau 
su tokiu godumu ieškos naujų 
“paskolų” kaip per praeituosius 
5 metus, tai 1980 metais (po 3 
metų) jų skolos Vakarams — di
džiausia dalimi Amerikai — sieks 
$45 bilijonus, o 2000 metais dau
giau kaip $100 bilijonų.

Dirbtinas sūris
WASHINGTONAS. — žemės 

ūkio departamentas mano, kad 
natūraliam pieno sūriui brangs
tant, rinkoje ris daugiau ir dau
giau įsigalės dirbtinas sūris, 
kurs daromas iš chemikalų ir or
ganinių medžiagų mišinio, kaip 
medvilnės sėklų, koko riešutų ir 
Lt.

sienyje buvusieji. palestiniečiai 
neatidavė Sirijos kariams savo 
ginklų. Jie aiškino, kad gink
lai jiems esą reikalingi gintis 
nuo galimo izraelitų užpuolimo. 
Pasienyje buvę palestiniečiai ne
beklausė griežčiausių Sirijos ka
ro vadų Įsakymų. Galų gale, pra
eitą savaitę Sirijos kariai Įmar- 
šavo Į pasienį ir nuginklavo ke
lis palestiniečių dalinius. Izrae
lio karo vadovybė savo laiku bu
vo uždraudusio Sirijos kariams 
artėti prie Izraelio sienos. Izrae
lio karo jėgos pradėjo ruoštis įsi
veržti į Libaną, bet paskutiniu 
metu Įsakymas buvo atšauktas. 
Izraelio ir Sirijos karo vadai ap
tarė reikalą ir nutarė, konflik
to dėl palestiniečių nuginklavi
mo nekelti.

Wisconsin© pieno ūkiai ir sū-‘ 
rių gamintojai rimtai yra išsi
gandę. Jie baiminasi, kad dirbti
nas sūris gali jiems paglemžti 
jų pragyvenimo šaltinį. Ame
rikos pieno gamintojų sąjunga 
mano pradėti stiprią propagan
dą Skatinant amerikiečius nau
doti pieną ir natūralų sveikatai 
nekenksmingą sūrį.

Bet palestiniečiai, patyrę apie 
jų draugų nuginklavimą Izrae
lio pasienyje, pradėjo kabinėtis 
prie Sirijos karių Beiruto pieti
nėje dalyje. Sirijos kariai gavo 
įsakymą nuginkluoti palestinie
čius, atimti iš jų kulkosvaidžius, 
šautuvus ir revolverius. Prie pa
lestiniečių stovyklų prasidėjo ko
vos. Kovų metu šeštadienį žu- 

. vo 10 žmonių, o 14 buvo sunkiai 
Į sužeisti, šeštadienio vakarą Si
rijos karo vadovybė pasiuntė tan
kus j visas keturias palestiniečių 
stovyklas. Sirijiečiai turėjo įsa
kymą atimti visus ginklus iš pa
lestiniečių. Sirijos kariai nesi
leido į jokius pasitarimus su pa
lestiniečiais. Jiems liepė kelti 
rankas aukštyn ir atiduoti visus 
ginklus.

Vyrauja įsitikinimas, kad da- 
I bar, nuginklavus palestiniečius, 
bus galima siekti taikos ne tik 
pačiame Libane, bet ir kitose Ar
timųjų Rytų vietose. Izraelis ma
nė, kad dabar galės susitarti su 
Sirija ir Jordanu.

• žmogus negali gyventi be 
sienų. Taip pat ir tarp sienų.



Kas čia dabar darosi?
Romo* imperil^, kįljęvą^ jr žlugimo priežastys. Paąąšu- 
Ktai ir skirtumai ęu dabartine Amerika. Velniai Ui 4dir- 

bą,o ne viešpatauja ,L
llgugdis gyy^ūmo, politikos

ir laiko įvykių stebėtojų greli- nūs užėmimo, įvairiose 'impe-i 
na dabartinės Amerikos eigą rijos srityse įvyko neramumai 
su Romos imperija ir klausia, ir sukilimai, panaikinę deino- ;

1 ąu*kr*udž n* vieno* tauto* ar Washingtono patriotai kartu 
valstybės, bet ir prisidėjo prie su sen. Goldwateriu turėjo pa- 
kolonialinių valstybių — Ita- ‘ keltu balsu šaukti, kad patrio- 
lijos, Japonijos ir Vokietijos tizmas nėra nusikaltimas^ 
panaikinimo. Jos tapo ameri-> Patriotizmo pasireiškimų bei 
kiečių sūjunginiukemis kartu patriotų neigimas bei šmeiži- 
su buvusiomis kitomis kolonia inas pasireiškę ne vien dabar- 
linėmis galybėmis: Anglija,; tineje konfrontacijos pasekme- 
Prancūzija, Belgija ir Portuga je prie Chicagos Jaunimo cent

Po šimtmečio nuo Kartage- liJa’ i ro bei DrauS° puslapiuose, bet
* Deja gero gyvenimo ir sveti- daug ankscįatt> Dabar dera pri 

1 mų įtakų dekadansas palietė siminti vienoje Veiksnių kon- 
Ameriką, kaip kadaise Romos • ferencijoje priimta gėdinga re. 
imperiją. Ne kas kitas, o tik'zoliucija, smerkianti “patrioti- 
dekadansas bei iš jo kilusios’ nius išpuolius’*. Dėl to viešai

VIĘTOĘAS VYTENIETĮS

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

(Tęsinys)

Jagelonys. J pietus nuo Liutonių, 5 klm. atstume 
nuo Žiežmarių — Kietaviškių vieškelio, tarp kalnelių ir 
skardžių bei slėnių, yra dveji Jagelonys — Kalniniai ir 
Kloniniai, nes vienas kaimas yra ant kalnelio, o kitas — 
slėny- Čia buvo kautynės su bolševikais ir lenkais. 1919 
m. liepos 15 d. žuvo 5 p. p. grand. Aleksas Vasiliauskas 
ir ėil. Kazys Bartkus, kurie palaidoti Kalninių Jagelo- 
nių kapinaitėse. Jos yra ant gražaus kalnelio ir turi lar 
bai daug originališkų medinių kryžių- Karių kapus žmo
nės buvo sutvarkę ir apdėję akmenimis.

Vietiniai gyventojai pasakojo, kad ir Klonįnių Ja- 
gelonių kapinaitėse yra palaidotas vienas Lietuvos ka
reivis. Pollgo ieškojimo kapas surastas, bet jis buvo la
bai apleistas ir gyvulių sutryptas. Kas ten palaidotas, 
niekas iš viso kaimo gyventojų nežinojo. Kapas sutvar
kytas ir pastatytas kryžiukas.

Semeliškės. Tai mažas, miestelis, buvęs 6 klm. atstu
me nuo administracinės linijos. Parapijos kapinėse pa
laidotas 1 gusarų p. eil. Bernardas Mačiulis, žuvęs 1919 
m. balandžio 7 d. Jo 'tikras kapas nesurastas, nes niekas . 
nežinojo, kur jis yra palaidotas- Tai padarytas jam ka
pas šiauriniame kapinių kampe už vokiečių karių kapų 
ir pastatytas kryžiukas.

.-■7. • A ’■ ■ -' L .

Daugirdiškiai. Už Semeliškių, prie pat administra
cijos linijos yra D.augirdiškių kaimas ir dvaras. Gale šio 
kaimo lauke palaidoti 10 p. p. kareiviai Jonas Višniaųs- 
kas ir Jonas Šiurka, žuvę 1920 na. spalio 18 d. kautynėse 
su lenkais. Ten yra palaidotas ir vienas lenkų kareivis 
Stanislav Ciedzevič, nukautas 1920 m. gruodžio 29 d. jų 
visų kapai buvo sutvarkyti ir aptverti dvięm tvorelėmis 
— vielų ir gyvąją-žilvičių tvorele. Kapus prižiūrėjo vie
tos mokytojo tėvas, senukas Dulkė.

Aukštadvaris. Labai gražioje vietoje, tarp miškų ir 
ežerų yrą nęmąžąą Aukštadvario miestelis. Bet parapi
jos kapinės labai apleistos, neaptvertos, gyvulių mirid- 
kapinaitėse ilsisi 1 gusarų p. eil. Jonas Ąšmentas, miręs 
1922 m. rugsėjo 28 d. - •

Mikp,slax;as.. Miestelis yra. 12. km. atstume į pjętų va
karus nuo Alytaus. Parapija atrodo, turtingą, įęt kapi- 

_ nės baisiai apleistos ir apžėlę nepraeinamais krūmais.
dalinimo principą jis skeibiajpalaidoti 3 kaieiviai.,Jų kapai buvo jau išnykę, 
herojais 1967-70 im JAV. LB kaį net ir jų vietoj...nfęka§ nebegalėjo pąrodyti. KIėbo-r 
Krašto Valdybą, ktFrr '‘^pradč-tnas tvirtino, kad čia jokių kareivių nesą palaidotai Ta-p^: 
jo politinį darbą” — tąi^, AL- čiau ilgokąi pa'klausinėjus vįętęs gyventojus, pąaiškėjo, 
Tos dariau duphkanmą — ir palaidotų kareivių. Į dešinę nuo vartų, buvo
P??’.ęlH aukotojo laisvo aP“fSupjit^-bendras kapas ir pastatyti-kryžiukai, kurie Mu- 

sisprendimo principą arba - i.. - ‘ . ..Hi IX-<-g z~l /TI H TT-VtO ■» I I *■» -vrT- Žx-» L I <-»/>« A T I- rfv
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kratinę, santvarką ir įvedę nuo 
latinę diktatūrą. Veltui Livijus 
ir kiti jo bendralaikiai ragino 
grįžti prie senųjų vertybių — 
patriotizmo, ašmeninio ir poli
tinio sąžiningumo, pasišventi

mo dykaduoniais, besirūpinau-1 mo visuomenei, aplinkai ir 
ųtąįs tik veltui dalinama duo- valstybei. Dar šimtmečiu vė- 
pa ir žaidimais. Tad nęgyven- liau Tacitas kreipė visų dėme- 
tiną netikrumo baimėje, o sį į viešpataujančias nusikalti- 
žvelgtina tikrovei į akis, kad 
būtų aišku, kas čia dabar da
rosi tikslų įvykius rutulioti no
rima ir gerą kryptimi.

’ 1974 m. iįąlų istorikė dr. Li- ----- _-x —_—v---- , , . .
dia Staroni Mazzoiani parašė įsiviešpatavęs cinizmas, stoka dalų gaujas pne Romos. į»iari- 
dokumentais paremtą studiją pagarbos valdžiai ir istaty-i dieQ Amerikoj netrūksta į\ai- 
“Tbe Empire’ Without End?, mams. Tai ryšku iš Katono, Ci-!tikybininkų ir šiaip žmo- 
Joje duodamį istoriniai duome cerono, Senekos, Lukono ir ki-Į gulančių viensališkai mesj 
nys kreipiant daugiausia d|- tųĄ'ąlstybininkų kalbų bei raš- j ginklus Recijos egiomenų 
mesio į išorįnes ir vidujinės tų^ istorikų Plinijaūs ir Plu-1 Pa'}zdžiu.
Romos imperijos žlugimo t&ęto džrašiį net iš/ Horaci- Pastaraisiais metais, po ilgo 
žastis. , ų?’ ir'Virgilijaus eilėraščių. ki klaidžojimo ir amerikoniš-
: Romos valstybė būvo" įkųihą ^Anų laikų vaizdus autorė su- kos revoliucijos bei staigių -pa- 
apįę 500 mėtų prieš; Kristus gebėjo perkeltinį šių dienų pa- kitimu, vėl grįžtama prie pat- 
gimimą ir išsilaikė t^stanį šaulio realybę kreipiant • dr-~ri^tizmo ir senų tradicijų. Dau 
metų. Studiją apima- jniperijbš džiausią dėmesį į galingąją-^gęjis jaunimo ir suaugusių pri
kalimo viršūnę ir smukįiųo-PČ? Aųięriką. Sugretinimų pana-vįj^ena ir jau vykdo senųjų ro- 
daią laikotarpių, nūą 290 ųi^^r. šųnias^yrą bauginantis, tamai^:^nų aksiomą, kad respubli- 
Kr.fiki ^00 m. mūsų šrojel yra labai -žymių ir esminių skjrįkOs bei jos žmonių saugumas 
Nors pagal padarimus Roiną tumų. ’ į ■ ’ yi*a vyriausias įstatymas, tik
įkūrė dievai ir, jai garantavo Romos imperija paskutiniais sr tokie asmenys bus pakvies- , 
begalinę ėgzistenędją,. tačiau 200 m. Apries Kristų buvo ųžę- ti’ valstybės bei visuomenės va 
graikų istorikas Pblybiųą tvir
tina, kad romėnų dekadansas 
pridėję 2-me šimtmęty’ję 

grieš £rįątų» ųžėlnųs Kartagę- 
įą ię ųžvįėšpątąvųs Vidųęžę- 
mio jūros pąkyąąęiųs. Tą pą- 
sękąj* prasidėjo prabangus 
gyvenimą^ lėbayipiąi ir .^ngį- 
aiavimas, pamirštant senąsias 

ię ^orybes.

ar ją ištiks toks pat likimas? 
Jie prilygina brolius Grakchus 
su broliais Kennedžiais, sen. 
Humphrį ar kitą kurį su Cice
ronu, o milijonus nuolatinių 
pašalpos gavėjų su Romos mięs

mus, gobšumą, korupciją, ver
giją, stoką drausmės kariuo
menėje, samdinius vietoj pi
liečiu. joje, vis keliamus mo-! 
kęsčius . veltėdžių išlaikymui,

negerovės sudarė sąlygas bu
joti naujoms kolonialinėms ga
lybėms --- So v. Sąjungai ir Ki
nijai, su kuriomis susipainio- 

,* ta įvairiais ryšiais. Taikos ba
landėliai prisidėjo seniau ir 
prisideda dabar prie valstybės 
silpnėjimo. Klaisiškas tam pa
vyzdys yra sufanatizuotų Ro
mos imperijos krikščioniškų 
legijonų atsisakymas kariauti 

j prieš sukilėlius Recijoje. Jie 
metė ginklus ir priartino van-

dien Amerikoj netrūksta įvai- 
žino-

O

I pavyzdžiu.
. Pastaraisiais metais, po ilgo

keliu klausimą:
— Kas yra tos rezoliucijos 

autoriai ir ar jie priklauso 
bendradarbiautojams bei tiltų 
su sovietais statytojų agentū
rai?
s Keliant šį klausimą ir darant 
išvadas, svarbu prisiminti vi
suomeninio darbo aksiomą ar
ba neginčijimą taisyklę, kad 
asmuo, bet kokiomis sąlygo
mis vykdąs svetimas idėjas, 
tuo pat save diskvalifikuoja iš 
visuomeninio, j ypač politinio, 
darbo bei gyvenimo. Čia prisi
mintina gerbiamo politiko

legionierių1 PreI Krupavičiaus garsus
posakis, kad dėl Lietuvos lais
vės jis eitų su ‘pačiu velniu. Su 
tuo visi sutinkame, tik neno
rime ir neleisime, kad vėl 
niai dominuotų ir viešpatautų 
mūsų politiniame bei visuome
niniame gyvenime.

Ciniškas atvirumas
Ieškant mūsų nesantaikos 

priežasčių ne kartą buvo tvirti 
narna, kad ją sukėlė grupė po
litinių fanatikę, užsimaniusių 
primesti savo valią visiems šioinusį visus savo artimuosius dais?

kaiihyriūs ir net tolimesnius^ Praeitą kartą priėjome išva-. _ ,-
kraitus. Tai buvo pati didžioji dos, kad, veikiant komunizmo4ras“> loviams Buvo nuro- 
jos silpnybė. Jiems -Užimtų paslėptai propagandai ir neigia-< a sa™. -stų siek a- 
kraštų .gyventojai buvo visi vię moms jėgoms, susimaišė mo- - -
nodį — barbarai. Jie juos eų- ratinių vertybių gradacija, o ' -. r,..
gė, plėšė, žudė, vežė jų turtą patriotizmas, kaip toje Romos būdzuj organiz^Įijų. ]
f metropoliją. Tuo tarpu Ame- imperijoje dekadanso metu, ta'tu^l Fondą ir kitas, infiltravo 
rika peri savo 200 nepriklausė po neigiamą vertybe. Nd velĄ vienuolių leidžiamą< spaudą ir
mo gyvenimo metų ne tik ne- tui seniau Romos, o dabar ir Paganu pajungė demokrati-

p* . -e ........--.r .įūiais” nnkimaisjsudarstą JLie-

ma si politine grupe užvaldęs,. T. , . „ e. ■ ' T, .., t J • • I bo Lietuvyje” Stasvs Barzdu-eile politinių, bendresnio po-i, v. . ' :■ , . r'. ~ kas su šiurpiu ątvirumu pądc-i, kaip Lie- . . , , 5' \ „ -r m vkVo Vom ant dpinn Panpi-jo viską kaip ant delno. Panel 
gęs visuomeninio darbo pąs;

yreat

.tuvių B-nės organizaciją. —
Pasinaudodama visuomenės 

abuojuųiu, kuri džiaugėsi kad 
dar vra kas dirba bendruosius 
darbus, ji tyliai, ^ųsidarė rei

škiamus “prietilčius” . galuti
niam puolimui. Tąip pasiruo
šusi toji politinė- grup,ė ėmėsi 
ĄLTos. gripįviino. Per-Braės or
ganizaciją ji pradėjo., veržtis į 
ĄLTos veiklos sritį, -siųsdama i 
^ąvp “ambąsadorius” į Was- 
hįngtoną ir bandydama “nuk
niaukti” dalį laisvės

46.

Jieam 
Machine.

diją, kad čia yrą palaitotf 1 art. p. ėil. Jonas Mažeika, 
miręs 1920 m., L p. .p. eil. Ignas švedlauskas ir 9 p- p. 
eil. Antanas Daugininkas.

‘ - ’ - ' ’ * ■' '* •• ' x’’ ■ i • T - ■ •* 'V’r z- : v

Rumbonys. Bažnytkaimis’yra 8 km. atstume j šiau
rę nuo Alytaus, kairiajame Nemuno krante. Apgriuvęs 
dvaras, medinė bažnytėlė, l^eletąs trobelių ir kiek toliau 
gražus piliakalnis.'Bet Rumbonys gali pasigirti, kad jie 
turi grąžįausiąs.visoje' Ljętuypje kapines. ^e-
ojnetrįsjtį, ^ųvąĮytį tįįįąį įr takeliai,, gražios beržų, šer- 
mukšnių ir kitokių medžių alėjos, tvarkingos kapų ei- 

šiasr^ės. Sutvarkyti kapai, medeliai ir gėlės šias kapįnęą dą-
p.ąyąrdeą b,ei įįžiųrėtį jų. yeį-1ro pasakišku parku. Šių kapinių tvarkytojas buvęs Rųm,-

- ivvžuu u a -us. fiukeldanū nesibaigiąn- ftoniu klebonąs kun. Karužąv. rą^įjąi įįsiąi prie, tąl^elio, 
bąVpradėj*usrši m^ėsugSį}He-ųvių‘kJęWJ9.s-. Ant jo kąpo auga gražus ąžuolas, ku- 

vęikloję jie ^idziai pąsitąypą- originąįiškiaūsias ir gražiausias jam pa- ~
jo mirties kapines tvarkė ir prižiūrėjo ve- 

O planuotojai buvo ir yra kiti.’ h°nies bendradarbis, senukas -Vincas. Buzą. Klebonas 
... . mirdamas prašė, kad jis prižiūrėtų kapines, tai senukas

! kelbia^nedaliųt ^t'?epas‘ ir šventai pildė velionies prašymą. Tai iš tikrųjų gražus

Vasario 16-osios aukų grobsty
mą. 'X

Štai tos valdybos sudėtis: pįr 
mininkas Bronius Nainys, kun. 
J. Borevičius, S. J., J. Kavaliū
nas, Anatolijus Kairys, Stasys 
Džiugas, Kostas Dočkus, Anta
nas šantaras, Povilas Žumba^ 

, 4 kis. Valdas Adamkus ir Daliakova u r** 
skiriamų aukų. Ji net sugebė- " 
jo išardyti Prezideųlo Nixonq 
paskirtą audienciją pabaltie- 
čiąnis. ".tįę '
. Būdinga, kad gpovinjo .dąę-

Tallat-Kelpšaitė.
Visuomenė iy ypąę jos prga 

pĮ^acijps turėtų įsidėmėti-šias

jo veiklos ardymu .kaltinti vi
sus, kurie išdrįso AųPą- jų užmo j 
jus nurodyti visuomenei. Jie! 
taip pat “visomis keturioniis” 
gynėsi jiems prieĘąėtąmų kal
tinimų.
' Bet šiai, sausio ničn. “Pašau T. Tauragis
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ir kilnus pavyzdys.
Rumbonių kapinėse yrą palaidoti 1 p- p. eil. Mikas 

Visockis, miręs 1920 m. ir eįl. Antanas Pąuža, miręs 1920 
m- vasario 22 d. 8 p. p. eil. BĮažie jus -Žvaliauskas, miręs 
1921 m. gruodžio 8 d. ir '6 p. p. eil. Vladas Mikulavičius, z 
miręs 1924 m.

Marijampjolė. Gražiose parapijos kapinėse palaido
ta apie 50 mūsų karių. Jų įtapus sutvarkė 9 pėstininku 
L. K. Vytenio pulkas. Visiems • kapams padarė cementi
nius antkapius ir kryžiukus. Ilgesnį laiką atskiro, kąrių 
kapų ploto nebuvo ir karius laidojo įvairiose kapinių vie
tose- Tik apie 1928 m. pulko kapeliono kun. Petrausko 
pastangomis, vidury kapinjų buvo gautas atskiras ke
tvirtainis sklypas. Jis buvo gražiai išplanuotas, padary
ti takeliai, pasodinta medelį gėlįų ir aptvertas geležį-- 
ne tvorele. Tai buvo pavyzdingiausios Įtarių kapinės. 
Visi kapąi buvo apsodinti gėlėmis, kurių priežiūra rū
pinosi vietos šaulėj ir rųokinės. Iš daugelio ten palaido
tų, man yra žinomi šie kariais9 p. pulko vadas pik- Svi- 
las, Itn. Leonas Jonaitis, viršila Mykolas Mizerevičius, 
eil. Viktoras Miliauskas, Valerijonas Smilgys, Augus
tą? Sakalauskas, Antanas Stirbys, Bronius Mulecinas, 
jonas Bąjorinąs, Ignas Kązlauskas ir Karolis Mejuberis.

(Bus dąugiau)

1 — NAUJIENOS, CHICAGO'Ii ILt. — Tebrufry f4,*1777



ANTARKTIKOS LEDYNAS SLENKA
Mūsų žemė, kaip Galileo pa

sakė inkvizitoriams, “o tačiau 
ji sukasi*’. Kad sukasi, reiškia 
turi ašį, o turėdama ašį turi ir 
ašigalius, dar poliais vadinamus, 
būtent šiaurės Ašigalį (Žiemių 
Polių) ir Pietinį Ašigalį (Pietų 
Polių). Ašigalių sritys vadina
mos — šiaurinė Arctic (Arktis) 
ir pietinė Antarctic Antarktis), 
šį kartą kalba eina apie Antark-

tas ledas storėja ratomis po tris 
pėdas metų bėgyje, o Mane 
Byrd Land (Marijos Byrd že
mėje) jis atrodo plonėja ratomis 
po 16 nykščių (inčų, colių) per 
metus. Jei, tikrai taip, tai reiš
kia, kad .to krašto vidaus ledas 
slęnka jūros linkui, ir kuomet 
nors ateityje reikšmingai pakels 
jūrų vandens lygį visame pa
saulyje. ,

|šak> ledui gręžti grąžtasAntarktis yra žemynas — di
džiulis .14 milijonų ketvirtainių1 Nors svarbiausias užsimoji- 
kilometrų kontinentas, o visą. mas. patirti kas ten darosi ban- 
Hėtų Polių supančioji sritis tu- j dant pergręžti Eoss Iškyšulio 
ri net 66 milijonus ketv. kilo- (ledą ir ištirti jūrose dugną po 
metrų. Visus tuos plotus den-, juo, susįfrukdė,' šiuo metu yra 
gia sniegas ir mylių storumo le-1 vykdoma visa eilė kitų studijų, 
dynai, kurie kai kuriose geologi- • 
nėse gadynėse augo —. storėjo, 
sutraukdami daug okeanų van
dens, o dabar, kaip mokslinin
kų nustatyta, traukiasi, mažėja, 
“tirpsta”, nors temperatūra ten
net “karščiausią” vasaros dieną .sį grąžtą manoma palikti per vi

•pakyla daugiausiai iki —30 laips
nių žemiau nulio. Celsijaus.

St. Petersburg Times š. m. 
sausio 2 d. sekmadienio laidoje 
apie Pietų Ašigalio laikyseną 
straipsnyje “Antarctica’s ice 
cap is on the move” rašo:.

Įrodymų gausėjo, kad Antark- 
tiką dengiantys ledo dangčiai jo-' 
kiu būdu nėra kokie amžinai pa
stovūs, o didėdami ir mažėdami 
kartkartėmis yra paveikę di
delius pakitimus globalinių van
denų lygyje. - ■

Dr. Robert H. Thomas, iš 
Maine universiteto, kurs šiuo 
metu matuoja Ross Ledų Išky
šulį, praneša kad ten, kur di-

Vilnius, Šv. Onos ir Bernardiną bažnyčios

Iš J. Kauno straipsnio matyt suvartojau! didesnį* kiekį aly- 
ti, kad atstovai pranešimus da- vos, 2,5 bil. dpi. .L--* apmokant 
rė iš dabarties apylinkių veik didesnes šiais melais kuro ir 
los, tačiau p. šimoliūnas taip’elektros bylas, 1.5 bil. dėl. ne
nudailino savo “pranešimą”,1 tekta paliuosavus iš darbo 1/2 
kad davinius ėmė iš praeities milijono darbininkų per per
veiktos-ir juos įstatė <’

•— iš frontininkų1 nūs šalčiui, ir 2 bil. dol. išmo- sian1: taikantis prie a«-abu kraš 
uuse būsimos infliacijos.

anglis, bei, esą, mes labai ma
žai esame padarę anglies su
naudojimo padidinimui. Nei. 
son pranašavo, kad 1977 m. du ’ 
jos pabrangsiančius 52%, o aly 
vos kaina laike ateinančių pen 

dabar- mą 1977 m. ketvirtį, paspirgi-( kių metų grėbiau hn pubrang

tik tokių klaidinimų ir galima keta perkant brangesnes daržo 
buvo tikėlis, paskelbiant iš pirš: ves ir vaisius. į
to išlaužius dalykus. . pir Evans Kad pasikal

Lietuviškos veikios puvaiz- bėjus Vašingtone su kongreso 
komiteto nariais, kurie tyrinė-i 
ja šalčio padarinius, paaiškė
jo, kad kongresmanai atidėjo 
nuolatinį mokesčių sumažini
mą, kurs Amerikai taip reika
lingas. ’

Amerikos ekonomija bus ža
lojama dėl įšalusių upių ir dėl policininko nužudymu, 
dujų trūkumo, kurių ir vasa-  
rą įmonės negaus pakankamai, .
nes didelė dalis vamzdžių, ku-j. Tyrinėjimo kaštai
riais bėga dujos, bus naudoja-1 WASHINGTONAS. — Naujas 

a!Tai8O:mLP3rU.°ilh sudaiTtas kongreso komitetas .
. ištirti prez. Kennedžio ir kun, 

m. baigsis su 7.9% bedarbių. Liuterio Kingo nužudymą

eiai

Nušovė policininką
Trys iš Elgino, III., nuo tė- ‘ 

vų pabėgę jaunuoliai, apiplė
šimo metu vienos krautuvės 
Texarkana, Arkanso, iš užpa
kalio nušovė vieną policinin
ką. Visi trys jaunuoliai suimti. 
Jie kaltinami plėšikavimu ir

į davimas nebūtais, dalykais, ne. 
Į sudaro garbės nei apyl. valdy
bai, nei padoriems lietuviams, 
nei pačiam pranešėjui, susirin 
kime dariusiam pranešimą.

Bridgeport etis

Grąžtas (driTius) tapo įšaldytas 
praeitą savaitę kai slenkantis le
das suspaudė gręžiamąją skylę. 
Planuojama grąžtą iš ledų "iš
laisvinti pilant karštą vandeni 
per gręžimo vamzdi. Bet įšalu-

sparčiai. Sritys (ledynų), ku-f Nors daugiausiai susirūpini- 
rios buvo lygios kai Amundsen.moskiriama Vakaru Antarktikos 
19J1—1912 m. jas peržygiavo Ledo Dangai (West Antarctic 
pakeliui į Pietų Polių ir kai Dr. Ice Sheet), kuri dengia Marie 
Laurence Gould jas perėjo 1928 Byrd Land —- tarptautine studi- 
—1929 metais, dabar smarkiai i ja taikoma ir daug didesnei Ry- 
išvagotos'^giliomis daubomis ir į tų Antarktikos Dangai. J. Pr. 
prarajomis, o kur tuomet buvo 
prarajos, dabar yra lygu.

Tatai rodo, kad dalis to išky
šulio, kuri kadaise plūduriavo,

są antarktikos žiemą, kuri čia yra nusėdusi ir priešingai. Jūrų 
prasideda tuo pačiu metu, kai paviršiui pasaulyje kylant, tas 
Šiaurės Pusrutulyje prasideda plūduriuojantis ledo iškyšulys 
vasara. Karšto vandens meto- yj-a iškeliamas aukščiau. Bet 
dą vartojant nebereiktų gręžti ledo ' sunkumui’ Antarktikoje 
per ledą naują skylę. lengvėjant, apačioje'esanti žemė

Grąžtą išlaisvinus iš apšali- kyla, ir taip/tiedu efektai tarp 
mo būtų galima baigti gręžti Ii- savęs lenktynių o j a. 
kusias 300 pėdų iki dugno Išky- V
šulio, kurs yra 1,375 pėdų sto--Jūr^ P3™ P" 20 
rūmo ir plūduriuoja ant 7S0 pė-' Dr. Terence J. Hughes, iš

džiausioji ledo srovė iš Marie į mero n ištyrė, sąlygos to Iškyšu- 
Byrd Land slenka į tą iškyšulį, llio viduje atrodo kinta stebėtinai

Su melu netoli 
tenuvažiuosi

Dienraščio Draugo šių metų 
vasario mėn. 7 d. laidoje įdė
ta tūlo J. Kauno straipsnis ant 
gal ve: “LB Vild. Vak. Apygar

šaltis suvartojo dovaną
Amerikos ekonomijos tyvi- 

nėjimų ir “pranašysčių” fir
mos direktorius M. Evans sa
ko, kati šaltis jau iš anksto su
naudojo prez. Carterio pažadė
tą dovaną 5O-ties dolerių dy
džio. Jei ta dovana būtų padi
dinta iki 65 dolerių, kai kalba
ma, tai ir tuomet šalčio pada
rytus nuotolius neišlygintų. 
Žmonės tą dovaną gavę apmo
kės dujų, elektros ar vandens 
sąskaitas arba, geriausiu at-

mos < 
ateinančiai žiemaį. Esą, 1977 ištirti prez. Kennedžio ir kun.

\ artėjamų prekių kainų ro- kaštuos mokesčių mokėtojams 
dyklė padidėsianti 6,1%. Pre-iapie 13 mil. dol. Manoma, kad 
kių kainos galės kilti dar dau- (]^aj kurie amerikiečiai visiškai 
giau, ypač maisto, jei ateinan-1 nenori atidarinėti senų žaizdų, o

dos susipažinimas . Iš straipsj veju, nuosavvbės dalį mokesčių 
nio matyti, kad š. m.'sausio ■;
mėn. 30 d. Jaunimo Centro ka- įra§ĮO ūkiui
nio matyti, kad š. m.'sausio ir ji tuo būdu neturės jtakos

vinčje buvo sušauktas Apygar 
dos Apylinkių pirmininkų ir

dų gilumo vandens. Tas ledo iš- Maine universiteto, tiki, kad jei jų atstovų susirinkimas, kuria- 
kyšulys yra didumo kaip visą tas ledas iškils ir pasidarys plū- j me apylinkių pirmininkai ar 
Ispanija. .... - • • ■* r. , -- . -

Ledynai nesilaiko vietoje
Kaip visos-glaciologinės pro

gramos galva Dr. Richard Ca-

čia vasarą sausra vėl. pradės 
džiovinti ūkininkų laukus.

Kitas ekonomistas W. G. Nei 
son IV sako, kad Amerika slen 
ka nuo nepriklausomybės prie 
priklausomybės, augant alyvos. žmona ir kiti du vyriausybės pa~ M 
suvartojimui ir jos kainoms.'reigūnai, karalienės palydovai, 
Vienintelis kas gali arabus su-, žuvo vasario 9 sugedus helikop- n

skeptikų vis tiek nepatenkins.

ŽUVO KARALIAUS ŽMONA
Jordano karaliaus Hušseino

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminaj, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intvmin nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50. įjj <: t~ -- / t ■ • ' t .

• Dr. Juozas B. KonZIus, HISTORY riF LITHUANIA. Lietuvos ištorilos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl. kainuoja $2.00.
J Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai TJLK 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 ivairiomis nrogomis. Jas lt 
kitas knygas galimą įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
«***<►*

RIMTA KNYGA — GKRTATTSTA DOVANA
Naullanot* pallma gauH knvęu, kurlet bet kokiu

krrvoti toinft «r Unfvna.
Akksandns PakainUkls, MES GRĮŽTAME, Įdomūs Jaunu dienu 

atsiminimai Ir !wWu hef vietŲ aprašymai, skaitomi kaip ro
manas ^7 Kaina S5.

A, Pakalniškis. META! PRAEITYJE. Netolimu ivvkin prisimint 
ir laiko iwkiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- 
tvti i 12 daliu. psl.. kaina SS.

Dr. Yervs ftrlnfin. ATIMINIMAI 1P MINTYJ, n tomu Hm.
Bais vlr^elitiia. SSR nst Kaina HA Minkštai* 'Hrš. <5 00

Pro# V«r| CPMI nu l »PTtJVI^Klf VNYC,U
RIJA. T dfllis nei. GH minWfRi<j Hv*.
folini• — **>00: TT dulls 225 . trinto — minkf-

'tMe virSoHMn IV)
Henrikas Tames — Tamašauskas. LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 

PakaJnA* ir T^hvnvoc anskritve sri įdomiais anrašvmais. Hiu- 
^trarHomi* Ir dolrnTnontacHa SSR nd. karna SR.

P. KeslDnas, TAPO ŽALSVU PALAPTMIU. THni dailu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 nuslaniu. Kaina SS

Janina Nar0«*4. TRYS IR VIENA. Jaunv^tes atsiminimai 
170 osl .....        .

M G'uUtts POVILAS MILE*IS biocrafHos 235
puslapiai _______ _ ___ _____  ______

nukaut nriHAH 2*: rt paSfn Išlaidoms

ts.oe
S3 M

17RS S. Halted SL. Chicago. Bl. 6060R. — TeL HA 1-6100

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr Juozą* ŽEMĖS OKIO ŠVIETIMAS. StudHą 1ŠU<«
to Chleoeoie 19BS matais autnrfans lASomfc Knv?a dvįefu d»- 
Thr Akio tvletiwi problemos ūkininku krašte. H dalia: žemės 
ūkio Švietimas Lietuvoje

Autorius savo žodvie rašot "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nenriklnusomybės ewenimo ir nebūtu su- 
srioves eražiai Išaneusiu Ir. suklestčtusiu Lietuvos oolitiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu lalmėiimn šiandiena, drąsią! tfaHma «»kvti lietuviu 
tauta ealėtu didžiuotis Ir (įžiūranti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Ir prilygti pačioms Iškiliosioms Euronos tautoms”

Knvgos aule žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma GW.12^>' buvo ūkininkai Ir no -»a. 
šauti Išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba patvs buvę ūki
ninkai. arba ūkininku valkai, reiškia, kad ši knvra bus brangi abeo- 
Hučial lietuviu daugumai, mač kadangi kuvgs su tokia meile Lietuvos 
Žemei parašyta, kad pradėtus skaityti nebesinori uertrankti. Knvra 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. . . ,

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik S3.00 
(Jaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060S

duriuojantis ir toliau vidun Į jų atstovai "darė pranešimus iš 
savo apylinkių veiklos.

J. Kaunas rašo: “Bridgepor- 
to atstovas P. šimoliūnas, Ci
cero — A. Venslovas pasako
jo, kad apylinkėje veikia lit 
mokykla, šokių grupė. Suruoš 
tas mokinių rašinių konkursas, 
ruošiama Vasario 16-ji...”

’ ■ ‘N ’. XT*' jįį

Bridgeport© apylinkėje nevei 
kia nei lituanistinė mokykla, ne 
šokių grupė. Pranešėjas p. Ši- 
moliūnastik sapnavo tokius da
lykus, bet tikrumoje visai jų 
nėra. , / ; •

Mums hridgeportiečiams la
bai gerai žinoma, kad tokios 
grupės Bridgeporte neveikia. 
Gal p. šimoliūnui sapnuojasi tie 
laikai, kada tos grupės veikė, 
bet jos užsidarė prieš 4-rius me 
tus.' , ,

Direktorius Evans išskaičiuo
Į ja, kad numatyta prezidento

8,5 bil. dol. dovana jau yra
išeikvota: 2,5 bil. dol.išleistal laikyti nuo kainų kėlimo, taiiteriui, kuriuo jie skraidė.

(Antarktikos teritorijoje, in
land) negu dabar, tuomet visas 
Marijos Byrd žemės (Marie 
Byrrd Land) ledo iškyšulys di- 
sintegruosis (suirs), sukelda
mas jūrose vandenis kokias 20 
pėdų aukščiau...

Boss Iškyšulio (Ross Shelf) 
tarptautinė studija yra tęsiama 
jau kelinti metai. Norint išma
tuoti jo storumą, Jungtinių Val
stybių Laivyno lėktųvai.britų ra-

nešiojo daugiau kaip 22,000 my
lių ledo paviršiumi. Visa tai pa
tvirtino faktą, kad greičiausias 
ledo srovės slinkimas yra, kur 
ledas storiausias. Panašiai kaipi 
tekančioje upėje, ledas srovės 
viduryje greičiau slenka — po 
trejetą pėdų kiekvieną dieną, ne
gu srovė šonuose, kur ledas yra 
labiau sustingęs.

Išėjusi iŠ spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką, 102 psl. Kaina 51.50.

g Knygos bus išsiųstos, jei 51.50 čekis arba Money Orderis 
t bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted SL, Chicago, UI. 60608

.ui Ji m n si a-H a—i——■—

Ilgamečio B ALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSnTTNBTAT Iš BALFO TOIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 94.00, minkšti — S3.00.

[domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki* 

tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui jei prisių- 
*ile Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

tas

173S So. Halsted StreeL Chicago, Illinois 60608

if

Jau kuris laikas atspausdintu Ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 metų

Chlcagos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygojb aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos Šalpos draugijos, statyto* baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 46 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistiniu. laisvamanišku ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, {steigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji Mą knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arta Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, BL 60608

{’k

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozes Vaičiūnienės knyga

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. .Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja 52. Užsaky
kite dabar. ..% - ' m*

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

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

orderį tokiu antrašu: ' ’ .

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

į 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 geresnę 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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
. jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

TEL. 421-3070{steigta 1923 metais.

{rtalgoe pietuose kiemai automobiliami pastatyti.

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — Mond.y. February U, 1977
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ręti į uždarytą Amerikos “monkę”. Patys lietuviai žino- mentuoti negalima. Dabar jau
davo, kad su atvežta “monke“ “Gintarė” negalima kai- y1?10 vardu kalbant,ieĮi. ,s®ni“ 
bėtis kad vėliau policija nepradėtų klausinėti, kuriam 
galui tu tai ‘monkei” vieną ar kitą pasakei. Be to, ten

Vytąutas Kutkus, frontinin
kų oficioze “J Laisvę” nr. 68, 
1976 metų laidoje nagrinėja 
Lietuvių Bendruomenės prob
lemas ir jų priežastis. Jis savo 
rašinyj jų yra suminėjęs net 
keletą. Iš jų vieną noriu pa
minėti. Tai tą, kurioje jis kal
ba apie bendruomenės santy
kius su Amerikos Lietuvių Ta
ryba. Teisingai, jis pabrėžia, 
kad tokia problema esanti vie
na išimtinai tik J. A. Valstybė
se. Bet mano nuomone ši pro
blema yra lengviausiai išpren-

Bendruomenė. Ji aiškiai žinojo, 
kad jau yra speciali Altos ins
titucija, kuri-nuo seniai ir sek 
mingai veikia laisvinimo veik 
loję, bet jos vadai ėmė savinin- 
tis h- šią veiklą, ją sunaikinant, 
seklbiant pasenusia. Teisingai 
preL Krupavičius savo instru
kcijoje yra pabrėžęs išeivijos 
rūpestį — lietuvybė ir ok. Lie
tuvos laisvė. Šie tikslai yra 
svarbūs, bet jo instrukcija lie
čiantį laisvinimą, nėra taiko-

Petronis užmovė riebesnę kirmėlę
Nei čekistas Aleksandras Guzevičius, nei komunistas 

Antanas Sniečkus, nei sovietinis literatas Vytautas Ka
zakevičius nepajėgė sužavėti tremtin patekusių lietuvių. 
Kiekvienas jų, išleido milijonines sumas įvairiausiai propa 
gandai, bet rezultatai buvo labai silpnučiai. Komunistais 
ir jų sistema susižavėjo vienas kitas pusinteligentis, bet 
didžioji lietuvių tremtinių masė nenorėjo nieko bendro 
turėti su okupanto dainomis ir naujausiais pasiūlymais. 
Laisvo pasaulio lietuviai nėjo komunistų statomais til
tais, net nebandė artėti prie prietilčių ir nesiklausė liūd
niausių sirenų balsų. Be Kaukaitės ir Noreikos, Ameri
kon buvo atvažiavusi visa eilę skambių lakštingalų, bet ne 
lietuviams jos dainavo. r. * ■ - ....

Vietoj ilgus metus dirbusio ir nieko nepadariusio 
Kazakevičiaus, okupantas parinko generolą Praną Pet- 
ronį. Rusų kariai monarchistai primetė rusų tautai da
bartinę komunistinę sistemą, tai komunistai mano, kad 
kariai yra’patys geriausieji stebukladariai, kai partijos 
nariai nepajėgia ugnies praskelti. Tuchačeyskis apgynė 
silpnutę bolševikų valdžią nuo Kronštadto sukilėlių, gen. 
Brusilovas patarė vakarų fronto - padams šlietis prie 
bolševikų, o kiti caro, generolai vykusiai naikino tas jė
gas, kurios siekė demokratinės ir konstitucinės santvar
kos pačioje Rusijoje. Panašiai komunistas okupantas pa
keitė planus ir apie didelius įgaliojimus turėjusius išti
kimiausius komunistus- Vietoj Kazakevičiaus, priešakįn 
pastatytas Petronis.

Lietuvos kariams Pranas Petronis buvo gerai žino
mas. 1910 metais Kupiškio apylinkėje gimęs Pranas Pet
ronis baigė Panevėžio mokytojų seminariją ir įstojo į 
Lietuvos karo mokyklą. Savo žinias gilino Kauno uni
versitete, klausė paskaitų aukštuose karininkų kur
suose, o kai į Lietuvą įsiveržė raudonoji armija, tai pir
mas persimetė sovietų pusėn. Karo metu nieku nepąsL 
žymėjo kovos lauke, bet greitai užsitarnavo okupanto 
pasitikėjimą- Jis sovietų kariuomenėje būtų ir toliau 
tebetarnavęs, jeigu rusai nebūtų patikėję jo gabumais 
kitoje srityje. Rusai buvo įtikinti, kad Petronis atliks ge
resnį darbą, negu iki šio meto vedė Kazakevičius, Rei- 
meris ir kiti pastumdėliai

Gen, Petronis buvo atleistas iš sovietų kariuomenės, 
iškviestas į Maskvą ir padarytas naujai įsteigtos “Tė
vynės” draugijos pirmininku- Prie jo buvo prikergti ke
li Amerikos lietuvius pažįstantieji ir Kazakevičiaus su
darytas kartotekas žinantieji parsidavėliai.

Gen. Petroniui įsakyta vartoti visai kitus metodus, 
negu iki šio meto naudojo užsienio lietuvių draugijos 
pareigūnai. Rusams nepavyko įtikinti Amerikos lietu
vių, kad jie keistų savo politinius įsitikinimus ir nepadė
tų lietuviams siekti laisvės pavergtam kraštui Iš kelių 
tūkstančių lietuvių, pastaraisiais metais penkioms die
noms buvusių Lietuvoje su giminėms pasimatyti, rezul
tatai labai prasti. Amerikon sugrįžę, jie sako teisybę 
apie dabartinį pavergtos, lietuvių tautos gyvenimą. Jis 
vargingas, sunkus ir labai žiaurus. Sovietinė propagan
da labai plačiai kalba apie dabartines Lietuvos moky
klas švietimą ir gerbūvį, bet nuvažiavusiems lietuviams 
to gerbūvio rusai nedrįsta rodyti. Jeigu kuris penkioms 
dienoms nuvykęs į Vilnių bando, giminių padedąmas, pa
siekti buvusį kaimą ir pasižiūrėti, kaip ten likę broliai 
ir seserys gyvena, tai tokį baudžia, nes jis negavęs spe
cialaus okupanto leidimo vykti į kaimą- Leidimo jie ne
duoda, nes bijo, kad jis nepradėtų “šnipinėti”. Jią galė
tų pasakyti, kad savo akimis yra matęs tą didelį “gerbū
vį”, bet okupantas tokių dalykų nenori- Jis pats kalba 
apie didelę pažangą moksle ir pramonėje, bet tos pažan
gos jis nedrįsta be specialaus leidimo niekam, net ir pa
tilietuviams, parodyti.

iki šio meto okupantas leisdavo lietuviui nuvykti Į 
Vilnių. Ten jį pasodindavo “Gintaro” kletkelėje ir vež
davo lietuvius kaimiečius į Vilnių, kad galėtų pasižių-

bei pusamžiai turės kalbėti tik ūžiama, jei tik B-nės vadai pa
savo ir tokio pat atžagareiviš- rody^ ^ek ger?s vąhoS’ ...
___ ______________________________ Rašinio autorius, pradžioje 

ir nebuvo laiko su parvežtoms “monkėms” kalbėti. Rei- Jaunimo kongreso paskelbtas kalbėdamas apie šią proble-
ko nusistatymo grupės vardu.

šiam tikslui veikia speciali or- 
ganizocijų federacijų jungtis 
pasivadinusi Lietuvių Taryba.

-Šiame krašte yra trys atski
ri veiksniai, kurie veikia kiek
vienas savo veiklos bare. Apie 
tai jau tiek daug spaudoje yra 
rašyta ir L. B-nei kuriantis 
J. A. V-se buvo pasiskirstyta 
atskiromis veiklos sritimis. Gai 
la, kad V. Kutkus remiasi vien 
tik Draugo šališkomis žinio
mis. Todėl nestebėtina, kad V. 
Kutkus taip ir rašo klajoda
mas nežinios miglose ir klai
dindamas frontininkus.

Jis rašo, kad Altą griebėsi 
smurto prieš Bendruomenę, tą 
jis paremia vokiška “išminti
mi” apie “makaulės” suskaldy

t mą, išdėsto Lietuvių. Tarybos 
atsiradimo istoriją. Tai yra pa
daras lietuvių organizuotumo, 
patriotizmo ir aktyvių pastan-

kėdavo parodyti jiems cemento dirbtuvėlę, Trakus, Pir- nutarimas jiems atėmė teisę 
čupį ir seną Kauną. Kalboms, pietums ir paūžimui bū- kalbėti lietuviško jaunimo var
davo skiriama viena diena, bet kai kalbėdavo visi Vil-.dtL

šalia besiplečiančio renesan gų padėti Lietuvai tuo laiku,niūri suvažiavusieji, tai parvažiavęs žmogus neprisimi
nė su kuo kalbėjo ir ką jam sakė. Vėliau jis būdavo la
bai nepatenkintas, kad taip toli važiavo, brangiai mo
kėjo ir su savaisiais neišsikalbėjo. Iš tokių turistų ru
sams nebuvo jokios naudos-

Gen Petronis gavo kitokias instrukcijas. Jis visų ne
kviečia. Jis kviečia vaikus, kuriems žada parodyti ne 
tik “tarybinę” Lietuvą, jos padarytą “pažangą”, net ir 
gamtos grožį. Jis prižada vaikus, palaikyti Lietuvoje po 
porą savaičių, duoti jiems progos pamatyti kelias svar
besnes ir įdomesnes vietas, pamokytitikros lietuvių 
tautos istorijos ir palavinti juos komunistų gerokai ap
darkytoje lietuvių kalboje. Kelionę toki vaikai turės, pa
tys apsimokėti, bet Petronis prižada nieko iš jų neimti 
už maistą ir nakvynę pačioje Lietuvoje. Praeitais mę- 
tais-dvi Bostono mokytojos ne tik vaikus ten nuvežė, bet 
ir pačios lietuvių tautos istorijos pasimokė.

Iš vaikų nei gen. Petronis, nei okupantas jokios nau
dos neturės. Jeigu jis nepajėgs tam žavesiui “užhukyti” 
lietuvių tautos praeities nežinančios mokytojos, tai ta 
kelionė jam bus menkavertė. Bet Petronis ant savo meš
kerės mauna žymiai riebesnę kirmėlę ir tikisi, kad ją 
bandys kasti rimtesni mūsų “inteligentai^.-Vieniems jis 
siūlo vasaros kursus “lietuvių kalbai gilinti”, visai nuty
lėdamas leninizmo klases, būtinas kiekviena “lietuvių 
kalbos gilintojui’- Dar riebesnę kirmėlę Petronis mauna 
aukštose mokyklose žinias įsigijantiems mūsų jaunuo
liams, kurie norėtų tas žinias dar papildyti. 0 jeigu at
sirastų ir “stažuotis”, kaip jis sako, norinčių, tai ir tiems 
būtų sudarytos visos sąlygos kandžioti kirmėlę. Iki šio 
meto nei vienas, kirmėlę kandęs, paliko kalbliuką. Su 
kirmėle jis prarijo ir kabliuką, kurio visą gyvenimą ne
galėjo atsikratyti. Kalbliuką prarijęs lietuviams yra žu
vęs. r V'

sveti-
Pagal

vinimas, jaunimui yra 
mas ir nesuprantamas.
juos mūsų politinė veikla at- 
stūmianti jaunimą nuo lietu
vybės. Jaukinkime prie savęs 
jaunimą, esą, tik kultūrine vei 
kla. Taip kalbėjo ir rašė ne

darbiai, bet ię “Akiračiai” su 
žymiaisiais Lietuvių Bendruo
menės vadais.

Ir kas atsitiko? Po kelių die
nų rimtų svarstymų, nedaly
vaujant vyresniems globėjams 
ir lietuviškiems kisingeriams,

nimo atstovai balsavimo keliu 
priėmė tokį nutarimą:

“Jaunimo Kongresas pabrė
žia, kad pasaulio lietuvių jau
nimo pagrindinis (pabrėžiu)

resas pasisako už kovą prieš

ILGO ŽYGIO KELEIVIAI
Antano Kučib kalba Ciceroje

(Tęsinys)

Nusiminti tačiau nėra ko. 
Yra dalykų, kuriais turime ir 
pasidžiaugti. Svetimų bei liki
mo mums skirtam žygiui ken
kiančių idėjų skersvėjuose pra 
dėjo bręsti nauja ryžto ir tvir 
to nusistatymo banga. Ameri
kos Lietuvių Bendruomenėje vien tiktai “Vienybės” bendra- 
susidarė branduolys, kuris pa
suko lietuvišką darbą mūsų 
tautinei bendruomenei skirtų 
uždavinių kryptimi. Atsirado 
drąsių bei ryžtingų vyrų ir mo 
terų, kurie nepabūgo puolimų, 
įžeidinėjimų ir šmeižtų. Tie
jaunos dvasios žmonės sukilo rinktieji pasaulio lietuvių jau- 
prieš įsisenėjusį es’tablišmen- 
tą, prieš beidėjiškumą. prieš 
mūsų visuomenėje besiplečian 
lį snobiškumą ir tolinimąsi nuo 
tyliosios daugumos siekimų.
Jie pravėrė langus žaibams ir uždavinys yra remti Lietuvos 
audroms, kurios taip reikalin- gyventojų ir išeivijos lietuvių 
gos sukrėsti beplaukiantį lie- pastangas atstatyti nepriklau- 
tuviškos išeivijos laivą į n uola i somą Lietuvos valstybę. Tam 
durno, apsipratimo ir nihiliz- tikslui pasiekti Jaunimo Kong 
mo vandepią.

Kita maloni prošvaistė yra rusiškąjį imperializmą Pabal- 
organizuoto pasaulio lietuvių 
jaunimo žodis. Jis buvo tar
tas trečiajame pasaulio lietu- Kongresas teigia, kad šio tiks- 
vių jaunimo, kongrese, įvyko- lo siekti galiam įvairiais tai- 
siame pereitų metų pradžioje kingais būdais, kurie priklauso 
Brazilijoje. (Visokie jaunimo nuo gyvenamo krašto sąlygų”, 
nuotaikų žinovai per eilę metų Taigi, išeivijos lietuviškas

tijyje ir primestą komunistinę 
santvarką Lietuvoje. Jaunimo

so judėjimo Lietuvių Bendruo- kai ji 1940 metais tapo sovie-
menėje, džiugina ir kitas pat— | ūnio groboniškumo auka. Tai 
riotinių lieįuvių sąjūdis — tai buvo neprastai reikšmingas, 
Šaulių Sąjunga. Iš pradžios jų tautinis įvykis, nes visą orga- 
buvo tik saujelė. Daug kas iš nizuotą Amerikos lietuviją su- 
jų šaipėsi, kad tai seni konser- jungė vieningam veiksmui, 
vatoriai, bežaidžiantieji kariš-Į toliau rašydamas nukry- 
komis uniformomis. Kas šai-, psta nuo tiesos kelio, kai jis 
pėsi, tie pasiliko vietoje, o sau įma aiškinti, kad šios proble
mai bei šaulės plačiai išsiplėtė mos nebūtų, jei Altos vadovy-| 
ir dabar tapo stambiu fakto- tbės žmonės būtų susipratę pra'mą. Primena Chicagoje vyku- 
riuĘi organizuotoje lietuvių iš- .plėsti jos apimtį, apjungti ne- šią veiksnių konferenciją, ku-
eivijoje. Vlado Putvinskio- 
Pūtvio idėjos krito į gerą dir-

rioje jo manymu Altą buvo įsi
gijusi statinių “makaulei” škąl 
dyti ir buvo gėda lietuviui to
kio spektaklio salėje sėdėti. 
Čia jis klaidžioją. f. Matrt jis 
norėjo pasakyti, kad įsijungė 
konferencijoj ė “'if reform. Ben 
druomenės atstovai. -Matyt kad 
V. K. taip galvoja, kaip ir ne
reformuotos B e ndruomenės 
vadai, kad čia yra maža ne
klaužadų grupelė, su kuria ne-

organizuotus lietuvius, organi 
zacijoms nepriklausančius. Ką 

vą ir patraukė didelius mūsų!jjs norėjo pasakyti taip ir ne? 
tautiečių būrius. aišku.Juk jis pats rašo, kad Al-j
Ųžsįmiršijno, apsipratimo bei sūiungė vieningam veikimui 

nuolaidžiavimo idėjoms pris- organizuotą. Amerikos Įiętuyir 
tabdyti žymiai padėjo neseniai 13- 0 kaiP P turėtų sugaudyti 
laisvąjį pasaulį pasiekę tautie- j neorganizuotus pavienius jo
čiai, kaip Elena Juciūtė, Jonas kiai organizacijai nepriklau- 
Kreivėnas, Jurašai, daiL VIa- sančius, Juk tokių per dvide- 
das žilius ir kiti. Savo asmeni- j šimts metų neapjungė nei Lie- 
niu patyrimu bei pergyveni-1 tuvių Bendruomenė, kurios ~ .
mai$ jie paliudijo, ko jau kai tiesioginis tikslas palaiky- vyko kaip Alfos statiniai “ma- 
kas iš mūsų netikėjo ąr tokiais) ti lietuvybę. kaulės^' skaldyti”. Jei jis taipkaulės' skaldyti”. Jei jis taip 

Jis reiškia apgailestavimą galvoja, tai klaidžioja nežinio- 
del prel. Krupavičiaus siūlymo 
Altai atsistoti Bendruomenės 
priešakyje. Jei toks siūlymas 
buvo, tai būtų įdomu žinoti, 
kada ir kur jis siūlė, kada jis 

ęįkeįtimų bei padaryto progre-! spaudoje tai yra pareiškęs? 
SO, Naujieji liudytojai sugrio- Sunku tikėti, kad prelatas Ben 
ve jų argumentus. Pasirodo, druomenės kūrėjas būtų ją ati 
kad mes neklydome vertinda- davęs Altos “valdžiai”. Kaž 
mi padėtį Lietuvoje ir paverg ^as netaip! Juk pagaliau Altą 
tos tautos nuotaikas. Klydo ir ir LB-nė turi savo specifinius _ _ _ _ - - _ « *1 1 • VI • • a . • -v

dėjosi. Mes jau ne iš vieno 
snobo čia girdėjom priekaiš
tus ir pamokslavimą, kad esa
me atsilikėliai, gyvename pa
gal seną laikrodį ir nenorime 
matyti Lietuvoje įvykusių pa

je. Jie atvyko dalyvauti svar
biame tautos reįkaĮę. Tų atvy
kusiųjų asmenų skaičiuje da
lyvavo ir karių kūrėjų atsto
vai, kurie daug dąugiau yra 
nusipelnę negu Bendruome
nės vadai ir pats V. Kutkus ar 
kiti Lietuvos laisvei. Toks vo
kiškos “išminties” panaudotas 
išsireiškimas apie “makaulių 
skaldymą” yrą grubus. V. Kut_

| kui jį naudotį yra tikra gėda. 
Man pačiam teko toje konfe
rencijoje dalyvauti, negirdė
jau, kad Altos pirmininkas su 
L. B-nės atstovu vienas kitą 
žemintų Nederėtų V. Kutkui - 
sepnus ir pletkus pakeisti į 
tikrovės faktus ir gėdytis salė
je sėdėti.

O kas liečia Chicagos Bend
ruomenėje atsiradusius nes-

tikslus ir uždarinius. Altos už 
davinys laisvinimas pavergto
sios tautos, o L B-nės — lietu
vybės išlaikymas. Jei prelatas 

•'tai siūlė ir Altą nepriėmė, tai 
ir gerai padarė, todėl nėra rei
kalo V. Kutkui ir apgailestau
ti. Juk pati B-nė yra pajėgi 
savo tikslus atlikti.

Jis rašo, kad L B-nės Char- 
ta ir JAV Bendruomenės įsta
tai jos uždavinių neapriboja klandumus bei skilimą, tai nė 
tik kuria viena ar dviem išei-

įvijos sritims, čia ir yra toji j avantiūristu dalykas šis sąju- 
ILuUd Į problema, kurią turi J. A. V-se dis reikalaująs L. B-je refor

mų, yra jau išplitęs visose J. 
A. V-se. O reformos yra reika
lingos, nes ir pats V. Kutkus 
pripažįsta, kad frontininkų 
vadovaujama Bendruomenė at 
sidūrė dideliame pasimetime. 
To ko laukė ir tikėjosi Amri- 
kos lietuviai iš L B-nės, nesu
laukė. Jie laukė iš jos dides
nio dėmesio lietuviškos kutū- 
ros veiklai, lietuvybės išlaiky
mui, didesnio dėmesio litua- 
mistinių stovyklų rengimo. Jie 
laukė aiškaus pasisakymo del 
jaunimo vykimo į Vilniaus 
kursus, pionierių stovyklas. O 
ką pasisakė LB-nė, kad ir dėl 
bolševikinių filmų rodymų Jąu 
nimo Centre Chicagoję? Išei
vija negali būti del Šių ir pa
našių įvykių užčiaupusi bur
nos. Pavergtoji tauta rfeikalaų- 
ja, budėti, kad okupanto Ules 
tingoji propaganda vedam? 
per rengiamus išeivijai koncer 
tus, filmų demonstravimus, 

mą; kai kurie kardiografiški ne-j doti bosus, nes skridimas ir ve-| vaikų, jaunimo vežimus ok.
i žinėjitabs automobiliais bus Lietuvon mus neužliūliuotų 

brangesnis. saldžiu miegelių.

tebeklysta tik tie ‘ekspertai”, 
kurie mus vadino atsilikėliais.

Ilgoje kelionėje į Lietuvos 
nepriklausomybę gal dar daug 
Vasario šešioliktųjų praleisi-: 
me. Naujos laisvės gimtadie
nis gal tik kitai genkartei ateis. 
Užtat šiame žygyje turime būti 
nesvyruojančiai stiprūs, šito 
laukia iš mūsų pavergta lietu- 

tauta.vių

širdies ataka?
Dr. Murray C. Brown, Chica- 

gos sveikatos komisienierius, sa
vo rašte “Hearth Attacks” ra
šo, kad širdies atakos, kurios se
niau buvo skaitomos natūraliu 
senėjimo reiškiniu, kaip jau ži
noma, yra išvengiamos ir tam 
nurodo eilę reiškinių, kurie ro
do kad širdies ataka gali įvykti, 
jei tie reiškiniai nebus pašalin
ti, Jie yra: 1) Aukštas kraujo 
spaudimas (daugiau kaip 142.- 
82); 2) cholesterolo serumo ly
gis daugiau kaip 220 žrba trį- 
gliceridų lygis daugiau kaip 
250. 3) cukraus kraujuje kie
kis daugiau kaip 120 ir keli 
(kiti tyrimai apie glukozės ar 
cukraus kiekį ųririoje; toliau 
kad širdies ataką skatina papro- 
rys ilgai sėdėti be fizinės veik
los; kūno svoris 30 nuošimčių
aukštesnis už koks normaliais (transporto srityje. Jam atrodo, 
turėtų būti pagal kūno aukštu- i kad žmonėms teks dažniau nau-

I-*'

Susisiekimo sekretorius Brock 
Adams planuoja padaryti pakaitą

mums įrodinėjo, kad politinis jaunimas tarė savo žodį. Jis normalumai; cigarečių rūkymas 
darbas, tai yra Lietuvos lais- yra labai aiškus ir jo kitaip ko jr emocijų įtampa (jaudinimas).
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ra keletos trukšmadarių bei



bR. K. G. BALUKAS 
IKU.CIUKA IR MOTKŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
6449 So. PulaUi Rd. (Crowford

Med.cal Building). T«L LU 5-6446 
Priima ligonius pagal suriarMna 

■ei neatsiliepia. skambinti 374^*04.

Susirūpinimas dėl ka
vos pabrangimo.

Kai dabar šiltesnius kraštus 
užpuolė šalčiai, tad tenai suma
žėjo įvairių augmenų kiekiai, 
nes kai kurie augmenys tik šil-

GAVO $50,000 ATLYGINIMO

CHICAGO. — Distrikto teis
mo teisėjas Julius Hoffman pa

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ilsiai ir tyli *•*« ŽMnė, džiaugiasi ir linksmai iOkauįa".
Iza. 14^7.

Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdį palinksminant? jojo' pažadą,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ . 

CHIRURGIJA
T«l«f. 695-0533 

Fo« Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wsitchestar Community klinikoj 
. Medicinos direktorius.

1938 SJAanheitn Rd.,Westchester, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

Tel.: 562-2727 arba 562-2728

REZ.; GI 8-0873
DR. W.E1SHM -EIS1N AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA
6132 So. K ėdžio Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Mi 3-0001.

Telef. BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
paąal susitarimą

STEPAS VARANKA

Lenkų mokytojų nesusigaudymas 
ar bloga valia

« (Tęsinys)
/ • *

Jadvyga dažnai ragino' auklėti. Atsilyginimui padova
brolius gyventi taikoje ir su nojo OJesnickiui Jadvygos šliu sa tai pakenkė kavos plantaci- 
meile, tačiau tik 1399 metais biuį žiedų. Jogaila mirė maža- joms. Taigi viaur pabrango ka- 
prie jos karsto broliai susitai- me miestelyje Grodek prie vos pupelės.

. kė ir prižadėjo amžiną taiką Lvovo, kuris vėliau buvo pa- Tokiais atvejais kai kas pa
vadintas Grodek Jagielionski. taria vietoj kavos vartoti kokius 

Paskutinis JogaiįąiUs, Zig-'nors pakaitalus, pavyzdžiui ar- 
uiantas Augustas, būdamas batų arba ką nors kitą. Bet tie 
Lietuvoje slaptai vedė Barbo-- ’ " ’ ~ :
rų Radvilaitę. Jis neturėjo sū
naus, kuris perimtų po jo sos
tą Lenkijoje ir Lietuvoje. Jo 
rūpestis buvo, kad po jo mir-į 
ties prasidės varžybos dėl ka-i 
rąliaus karūnos ir nutruks ry- 
švs tarp Lenkijos ir Lietuvos.1
To lauke Lenkijos pnesai. Ka-1 puoduklri> kur| pasaldina dide- 
faliUS. slengesi’ pa5 liu kiekiu cukraus. Ar ne . ge

riau būtų vartoti daug mažesnis

DR. K. A. V, JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N? WESTERN AVE. 
52M N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

Tai. 737-5149

DR. fttANK HEC.KAS 
0PT0METR1STA5 

A Al<BA LIETUVIŠKAI 
ti U W. 71st St
fikriiu akis. Pritaiko akinius -ir 

’contact. Lenses”.
"?l. pagai susitarimą. Uždaryto tre<

M. LEONAS SE1SUTIS 
pūsles 1R 

PROSTATOS chirurgija 
U5* WEST S3rd STPGej

VąL, nuo 1—-4 po pietų,
tetvirtad. nuo 5—7 vaL vak..

’ Ofiso telktu
HiupuTrsz. teief.: 448-5545

DR. VH. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

prcktiki, spec. MOTERŲ liga 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR fc-1223
OFISO VAL; pintu, antrad.. trečiad 
ir penki. 2-4 ir 5-8 vai. vak. Sestadie- 
nisis 2-4 vaL po pieta ir kitų įniki 

•pasai 3usitar;ma- —

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTKOPEPASį-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
oazau SpftciaŪ pagalba kojoms

4. (Arch Supports) ir t t
VbL: v—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2i50 West 63 rd St., Chicago. H u oU6Z

Taiofu PRospect $-5084 _

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishięi krautuvė

THE DAISY STORE 
5918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

ir pagafbą vienas kitam.
Vėliau, 1401 metais buvo su-' 

tarta, kad po Vytauto mirties 
Lietuva neturės Didžiojo Ku
nigaikščio jr bus arčiau suriš
ta su Lenkija. Jeigu Jogaila mil
tų, nepalikęs įpėdinio, lenkai 
ir lietuviai bendrai išvenktų 
jo įpėdinį.

Lenkijos-Lietuvos unija su
kėlė nerimų kaimynų valdo
vuose, įpatingai Zigimanto Lu 
ksemburgiečio, kuris be gink
lo prarado Lenkijos naudai 
daug žemių prie Dunojaus. Ka 
ras su kryžiuočiais būtų įvykęs . _
daug anksčiau, tik dėka kara-j ra» lenk-lietuvių seimas. Po kjo šaukštuko, 
lienei Jadvygai, kuri sakė. “Aš ilgų ginčių ir neramių pasita- 
atkalbinėjau karalių nuo ka- rimų buvo sutarta sąlygos uni- 
ro. Bet po mano mirties neap
lenks jus užtarnauta basniė”.

. .. Kai vyko Žalgirio mūšis, 
po baisaus kryžiuočiu puoli
mo, krito pirmos lietuvių lini
jos. Atrodė kad niekas neiš
gelbės Lietuvos. Pradžioje pa
bėgo totorai, vėliau rusinai ir( 
pagaliau lietuviai. Su sunku
mu Vytautas surinko . tris vė
liavas su kuriomis prisijungė 
prie lenkų, su kuriais kryžiuo
čiai negalėjo taip lengvai susi
doroti kaip su. lietuviais. Len
kai buvo gerai ginkluoti. Ture 
jo gerus arklius su šarvais ir 
gerų karinį patyrimų. .

Žalgirio pergalė dar labiau 
surišo Lenkiją ir Lietuvą. Bu
vo prieita išvados, kad einant 
kartu bus lainlėta daugiau. Nu 
’arta stipriau susijungti ir pri 
iekti sau amžiną taikų. Suva
žiavimui parinktas nedidelis 
miestukas prie Bugo upės, pa
valąs Horodel. Ten atvyko Jo
gaila ir Vytautas su savo pa
lydovais, Lenkai priėmė ten ’ 
lietuvius į sago herbus. Horode- 
!vje buvo iškilmingai pasižadė - . . , .: . , , . i • į stengsimės perduoti ta, ka no-ia niekada lietuvių neapleisti,!. . ° . 5 _ v. d. , - . . , ------ - i retume , kad musu vaikai zi-gręsiant pavojui teikti pagal
bą ir patarimą.

Lietuviams, kurie prieš uni
ją buvo vergų padėtyje, tai bu
vo didelis laimėjimas. Tos uni
jos kūrėju (buvo Jogaila, kuk
lus, nereikalaujantis sau nie
ko prašmatnaus. Dažniausiai dėi tuvių niekinimas lenkų moky- 

; vįs avies kailius. Jo yda buvu-i tojams didelės garbės ' neat-
ši, nežinosimas Lenkijos pa--neš. Mokytojų misija yra 
pročių. Jis visada klausė lenkų skleisti teisingą mokslą, ir tei- 
□onų patarimo. Kai gyveno Ja sybę. Dabartinėje Lenkijoje lei 
Įvyga. klausė jos. Po jos niir- džiamose istorijos knygose ra
tes patarėjo Zbigniew Olesnic Soma teisingiau apie Lietuvos 

ki, kuris vėliau buvo kardino- istorijų ir jos valdovus. Stefan 
u. Jogaila pavedė jam po. savo M. Kuczynski, knygoje, “^yiėl- 
nirties' nepilnamečius vaikus ka Wojna Z Zakonem Krzyzac

pakaitalai tie Wsieuis patinka,

Mano nuomone, visais atžvil- 
I giais geriausia būtų vartoti ma
gesnius kavos kiekius. Kai ten
ka pasižiūrėti į kitus žmones, 
tad daugelis jų vartoja kupinų 
šaukštukų tos kavos vienam

tangas,. kad privestų prie uni- vartoti daug mažesnis
jos. Jo rūpesčiu 1569 metais kavos kiekis: vietoje kupino 
buvo sušauktas Liubline bend i šaukštuko imti tik šeštų dalį to- 

____įgilinant mažesnį 
kiekį kavos nereikėtų taip smar 
kiai pasaldiii|i. Tokiu būdu ka
vos pabrangimas nebūtų jaučia
mas. -'į.

Pati kava neturi jokių maisti
nių medžiagų. Puodukai kavai 
vartoti yra įvairių dydžių. Tin
kamiausias puodukas yra toks,

jai. Sudarantieji unijų visi da
vė priesaikų. Karalius Zigi- 
mantas mirė 1572 metais. Tai 
buvo paskutinis Jogailaitis...

Kodėl toji giliai kultūringa 
tauta vertė savo nepilnametę 
'karalaitę Jadvygą, dėj politi- kuriame vandens būna aštuo- 

j nes naudos ištekėti už pagonio nios uncijos svorio; į tokį puo- 
ir prie to dar barbariškos tau
tos atsovo, kuris dažniausiai 

dėvėjo kailius? Ar ištikrųjų 
lietuviai prieš uniją buvo ver
gų padėtyje? Ar tai yra teisy
bė, kad Vytautas darė išvykas 
į Lietuvą su Konradu Valenro
du tikslu tik pasiplčšikauti? >

Kaultūringų tautų papročiai 
neverčia nepilnametes mergai 
te$ tekėti už barbarų. Lietu
viai savo istorijoje vaikams ne 
dėsto, kad Pilsudskis buvo plė
šikas, nors ištikrųjų jis savo 
laiku buvo užpuolęs ir apiplė-

dūkų užtenka paimti kavos mil
telių ne daugiau kaip šaukštelio 
šeštų dalį, tokiu būdu netenka 
pridėti’cukraus ar kitu kokių 
nors saldumynų. A. Kelmutis

iq' šcs traukinį. Aišku, tas buvo 
padaryta Lenkijos labui.

Iš lenkų mokytojų sąjungos 
pirmininko pasakymo įvadoje 
gaunasi nenoromis išvada, kuo 
yra siekiama. Kočiok* rašo...

e Galiausia kaip žmonės, tai ir 
tautos bei valstybės yra pastaty
tos prieš kosmini klausimą: kur 
ir kokiu keliu? Kur glūdi visos 
tvarinijos prasmė? Koks galu
tinis istorijos tikslas Kokiu ke
liu į ji eiti? Nelengva j šiuos 
klausimus atsakyti žmogui, o dar 
sunkiau tautai.

Algirdas J. Kasulaitis, 
Komunizmo grėsmė 

emigracijos kryžkelėje

notų...” Galima buvo parašyti, 
stengsimės perduoti bešališkai 
tą, kas. vyko anais istoriniais 
laikais. O ne tą, ką norėtu
mėm.

Istorijos iškraipymas lie-

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

ĖKKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauca
• ŽEMA KAINA

R. š E R Ė N A 8 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvainę atitumu.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS Į 

Vi»«» programos ii W0PA, 

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir-J 
i madienio iki penktadienio 12:30 

_ i.oo vai. pope t. — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30

Taltf.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

'• šio vajaus sąlygomis gali
na apsidrausti tik Class.V-2 — 
ai yra viso amžiaus apdrauda, 
euriai mokesčiai mokami per 
20- metu. Apraudos dydis — 
52,000 arba $1,000, .

9Apsidrausti gali visi nuo 1 
ki 70 melų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei
kia.

• Šio vajaus metu apsidraudę 
’auna 45^> nuolaidą nuo pir- 
nųjų melų mokesčių, ir 10% 
nuolaidų nuo sekančių 19-kos 
netų mokėjimų.

• Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash ..Surrender Value) ir ap
mokėta apdrauda (Paid up va
lue). *

• šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis į bet kurios kuopus Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ai: laišku. Jis

jums duoszužpildyti ir pasira
šyti Non-Medical pareiškimų 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti į SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

• Mums reikia didesnės gyvy
bės apd raudos, 
brangsta.

• Apdrauda
sekančio

kadangi viskas

pradės galioti
mėnesio pirnio-

Centras
nuo
uos dienos, kai SLA 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ija organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis į SLA sekretorę: 

MRs. G. MEILIŪNAS
307 W. 30 Street

jis išsidėjo kalėjime 362 dienas
nekaltas būdamas. Atlyginimas
buvo sutartas privačiai tarp Kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
miesto korporacijų patarėjų įs- i ^evo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku- 
taieos ir James Dixono 24 ad- ! rios kuni«aikščiai darys teisybę, (žr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų šita 

. ta- v L x karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. vua
voKato. Dixon ^uvo apkaltintas įjnm bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo- 
1975 m. rUgpiŪČlO mėnesį šo- ' rėms pilno ir amžino gyvenimo laimė ramybė sveikata atilsis saugumas, 
vęs į policijos seržantų Richard gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
Scanlon, norėjusį perskirti be- k nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

1 Visi žino, kad mirtis yra fiaun b paliečia kiakvlaną. Bot kur yra mi
rusiai!? Į t< klausim* atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STRĖET, CHICAGO, ILL. 60629
ĮV. RAITO TYRINĖTOJAI

rios kunigaikščiai darys teisybę. (Žr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei-

1975 ID. rUgpiŪČlO mėnesį ŠO- ‘ nexus pilno ir amžinę gyvenimo laimė ramybėj sveikata atilsis, saugumas, 
vęs j policijos seržantą Richard gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi

0111 \zXAy l»VivJU4j| pvX *

simušantį Dixonu su savo pate-j 
viu. Praeitų metų rugpiūčio mė
nesį investigatoriai gavo įrody
mų, kad Dixon dėl to šovimo 
nebuvo kaltas/

Kosminis traukiny
PALMDALE, Calif. — Kos

minis traukinys, kuriuo bus nu--' 
gabenami į orbitos aplink žemę
erdvės skraidančius satelitus ; 
“erdvėlaivius” žmones — įgulų , 
personalas, maistas ir visokios l 
reikmenys. Pavadintas “Enter
prise” tas traukinys jau baig
tas statyti ir iš angarų pervež- į 
tas į U. S. aviacijos bazę Ed- . 
wards, Calif., kur pradedamas ; 
išbandyti. Jei viskas seksis, nu-! 
matoma į erdves traukini’ pa
leisti šių metų pabaigoje.

Kosminio traukinio ilgumas ! 
155 pėdos, aukštumas 53 pėdos, - 
platumas 78 pėdos, svoris 220,- į 
000 svarų, forma — didžiulis tri- j 
kampis, panašus į raidę Y.

• - “Enterprise” tarnaus kaip ‘ 
orinio susisiekimo autobusas, 
kurs ne tik satelitams nugabens 
kas reikalinga, bet ir atgal par
gabens kas tan nebereikalinga. 
Naujausia tai, kad grįžęs iš erd
vių galės nutūpti kaip vandeny
je taip ir ant sausos žemės.

TiVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
,1,/ 2533 W. 71st Street
h. Teief.: GRovehill 6-2345-6
& ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Teief.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTE TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI w

'O
UODĖSIO VALANDOJ 1

į Sttkilt į

MAŽEIKA* EVANS 
[ LA/DOTUYIU D/gfKTOtlAf I f 8845 S». Wester. Are. Air Condiuoaeč Chapel 

REpublic 7-8600-8601 FaciUtiefc
Beu. kDK

© Visi žemės skaičiavimai 
pradedami nuo Grinvičio mies- L__
telio, Anglijoje. Seniau žemės jai 
centru mokslininkai laikė Ujain 
miesteli, Indijoje. Pačiame že
mės centre indai pastatė puošnią 
Mahakal šventyklą ir nuo jos 
buvo daromi visi žemės -matavi
mai bei nuotoliai.

f

kim W Lalach' 1409-1411 — 
idysis Karas su Kryžiuočiais 
1049-1411 metais, išleistoje Var 
šuvoje, 1966 m. Toji knyga ga
vo Krašto Apsaugos Ministeri
jos pirmo laipsnio premiją. 
Toje knygoje lietuviai nėra pa
juokiami. * ?

Juk nuo to barbaro Jogailos 
Lenkijoje prasidėję garsioji 
Jagielionczykow - Jogailaičių 
dinastija, kuri Lenkiją išgarsi
no. Ir šiandiena Jogailos var
du ’ ’ —2-

yra

UTENOS DRAUGIŠKO KLUBO su
sirinkimas šaukiamas š.m. vasario 15 
d. 7 vai. vak. Saulių namuose, 2417, 
W. 43 St.. Po susirinkimo bus vai- ■ 
sės. A. Brokevjčius, sekr.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

universitetas Krokuvoje 
garsus pasaulyje.

(Pabaiga) .

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO na
rių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
vasario 16 d, 1:00 vaL popiet naujoje 
vietoje šaulių Namuose, 2417 West 
43 St. Tvariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti, taip
gi ' laikas užsimokėti klubo duoklės.

Rožė Didžgalvis, rast

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME IN YOUR KTTCHEH .YOU ' 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAYTOCUTAND SERVE 
THIS %L1GACY.WELL,ITCOULPN’1 
EE EASIER.

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

■ ... . - ■ »«««.*» - S-„ Ar V4- - '■P V »

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

HOVJ TO OfTANDSEKVE FTESH PINEAPPLE

■■ s? Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

lllA''

itkAY THE PINEAPPLE ON TVS' 

'Side.with a large, sharp 
knife cur LENGTHWISE FROM 

:1HE BOTTOM THROUGH THELKOWH.

ANTANAS M. PHILLIPS
TUMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Remove the pineapple from both shells. halve 
FRUIT LENGTHWISE. SLICE OFF COKE (TOP PORTION) 
CP EACH QUARTER. CHUNK FKUlT. PUT BACK IN THE

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RFpubl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VIrginii 7-C67S

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Mills, III. S74-4416

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANTCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

BUTKUS - VASAITIS
1440 So. 5Uth Avė*, Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

^?O REMOVE THE FRU 1T, 

INSERT A CURVE P KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
CUT ALL THE WYARXHCL

turime 
koplyčias 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd« 7-1911
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— Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. Dr. K. Bobelis kvie
čia gausiai dalyvauti Vasario 
16 minėjimuose ir aukoti Lie
tuvos laisvinimo reikalams..

R. Simanavičius, dalyvavo ta rp- 
taulmio sąjūdžio už pavergtu 
tautu išlaisvinimą konferenci
joje vasar.o 5 d. Toronto Holi
day Inn viešbutyje- Dalyvavo 
virš 50U delegatų tš Įvairių pa
saulio kraštų. Tokia konferen
cija yra- planuojama Amerikoje 
ir kituose kraštuose.

— Gigą Kregždienė mirė va-
Negaij dalyvauti minėjimuose, 
prašomi savo aukas nukreipti 
vietos Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyriams arba atsiųsti į 
centrą, 2606 W. 63 St., Chicago, 
IL. 60629.

— A. a. Juozas Grybauskas, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas sa 
vanoris, veiklus ’visuomenės vei 
kėjas ir patriotas, Hot Springs, 
Ark., mirė 1977 m. vasario 1 d., 
palaidotas vietos kapinėse. Ame 
rikoje giminių neturėjo. Laido
tuvėse dalyvavo vietos lietuviai. 
Jo prenumeruojamas Naujie
nas, tarsi neužbaigtų patriotinių 
'darbų estafetę, perėmė Antanas 
Zubaviėius. Apgailestaudami a. 
a. Grybauskos mirti, sveikina
me naują skaitytoją A. Zuba- 
viėių.
— Bronė Mašalaitienė, Wayne, 

Pa., remdama lietuvišką spau-^ 
dą. atsiuntė dešimkę Naujienų | 
paramai. Ponia F. Modesta-Mo-I 
destaviėienė atsiuntė $3 už ka
lendorių. Tuo pat tikslu po $2. 
atsiuntė M. Stonis iš Lawrence, 
Mass., ir St. Makauskis iš Somer 
set, N. J. Dėkui visoms ir vi
siems.

sario 2 d. Toronto St. Joseph 
ligoninėje, sulaukusi 72 m. am
žiaus. Liko liūdėti vyras Kostas, 
duktė Amerikoje ir sūnus To
ronte.

— Illinois gubernatorius pa
kvietė dail. Janiną Monkutę- 
Marks valstijos patarėjų komi
sijai! tautinių grupių vaizdinio 
meno reikalams.

— World-Wide biuro vedėjo 
Arėjo Vitkausko kolumną “A- 
mertean Scene” galima užtikti 
viso pasaulio spaudoje. Bet ku
ris amerikietis arba Indijoje 
besilankąs angliškai kalbantis 
turistas, maloniai nustemba, ra
dęs 8 pusi, indų laikrašty veik 
pusę puslapio American Scene. 
Ten telpa daug Įdomių ir nau
dingų žinių, Įvairenybių, hu
moro. Viename telpa ponios Vit
kauskienės mintis, atėjusi juo
kaujant: “Kodėl neišleisti pot
varkius, kad turtingieji kurtų 
šeimas su neturtingaisiais: tuoj 
išnyktų visame pasaulyje skur
das”.. A. Vitkauskas savo skil
tyje dažnai paliečia Lietuvos 
bei pavergtųjų tautų klausimus 
bei problemas.

Tanzanijoje pora senų dramblių, pastebėjusi du jau
nuolius, prisnūdusius karštoje Afrikos saulėje, atsistojo, 
kad jaunuoliai būtų apsaugoti nuo karštos Afrikos saulės. 
Drambliai moka auklėti ir prižiūrėti savo prieauglį.

— Liucija Skripkutė išrinkta si pradinės Ir aukštesniosios 
pirmininke komisijos, projek-1 mokyklos mokiniai tą dieną tu-

HgLP WANTED — MAL 
DarbJklnky Reiki* .

MACHINIST—MILLING
M achin'st for milling department, 
prefer vertical tracer exp. but not ne
cessary Joumyman set-up and ope
rate Must have tools, union rate with' 
liberal fringe benefits. 521-3912,

1420 So, Rockwell St. Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

N&mri, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

HELP WANTED — M>.LE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių 1 v i ;

WE NEED EVERYTHING
• RESTAURANT

HELP •
Tte newest Me Donald’s Restaurant 
in the loop is now hiring for morning 
hours male and female. 20 to 40 hours 
per week. Convenient to “L” and bus 
transportation.

Apply in person:
N.E. CORNER "ADAMS and WELLS

ROOM 500 V.
call 236-0276
10:00 AM - 6:00 PM

or
between

Monday through Saturday

<PERSONAL
Asmeny ieško

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
tR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKfcJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

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. 2x5 ras Marquette

ŽIŪRĖKITE!

— Sofija ir Henrikas Ge?o- 
deckai iš San Diego leidžia savo 
5 metų sūnų Į lituanistinę mo
kyklą, atveždami Į Los Angeles, 
Cal. ‘

— Stayner-Wasagos lietuviai 
minės Lietuvos nepriklausomy
bės šventę vasario 19 d. Golden 
Apple restorane. Kalbės LB pir- 
min. J. R. Simanavičius^ pra
džia 6:30 vai. vak.

— Giliaras Urbonas ir Petras 
šturmas iš laikraščio “Speak 
Up”, taip pat Kanados LB pirm, 
ir radijo valandėlės .vedėjas J.

tuojančios steigti Hamiltono lie
tuvių pensininkų namus. Komi- 
sijon Įeina Alb. Jankūnas, K. 
Meškauskas, B. Kronas, A. Pa
tamsis ir' A. Žilinskas.
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS

— Kristijono Donelaičio pra
dinės ir aukštesniosios mokyklos 
Vasario 16-sios minėjimas įvyks 
vasario 19 d. lygiai 11:00 vai 
ryto mokyklos auditorijoje. V*

ri ateiti su tautiniais drabužiais. 
Labai prašome abiejų mokyklų 
mokytojas taip pat pasipuošti 
tautiniais rūbais.

Nuoširdžiai kviečiame tėvus 
ir svečius dalyvauti minėjime 
ir kartu su savo vaikais atšvęsti 
Lietuvos nepriklausomybės šven 
tę. ' Tėvų komitetas

NORIU SUSIPAŽINTI su vyresnio 
amžiaus inteligentišku lietuviu či- 

r kagoje. Atsakysiu į visus laiškus.
Prašau rašyti: Lietuvei. Box 213, 

c/o Naujienos, 
1739 So. Halsted St., 
Chicago, IL. 60608

• Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Draugijos ruošiama tradicinė 
Užgavėnių Šiupinio puota Įvyks 
1977 m. vasario 19 d. vakare 
Lietuvių Tautiniuose Namuose 
Chicagoje, 6422 S. Kedzie avė. 
Programoje Mergaičių nonetas, 
skaitymai iš Kr.Donelaičio “Me
tų” ir daugiau, šokiams gros 
Antano Markausko nuotaikin
gas orkestras. Veiks ir baras. 
Stalus užsakyti paskubėkite. 
Skambinkite Ramūnui Bunti- 
nui, 3440 W. 64 PL Tel. PR. 
8-4282. (Pr.)

Vida Mefluviene

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE galima gauti nepaprastai įdomius gydyto

jo, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _________________________________ $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________ $3.00
Minkštais viršeliais tik _____________________ ___ $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS,
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik _______$2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 
! nurodytos kainos pridedant 50c* persiuntimo Išlaidoms.

___________________________________________________

NAUJIENOS,
- 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti. gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nui Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui tkel- 
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos fr pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamas Ir neridėdaraoi 1 sandėriui ru' okupantai! ar jų Igalio 
tįsiais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupei, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renese^fc.
KAINUOJA: ChlcigoĮe Ir Kanadol* metam! — S30.00, pusei metų — SI<.00, 

trims man. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei matę — $14*00/ vienam min. —- $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaite nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą. >
CK M mn *9 « as m mk asi ss mm <s« mk ws* m v asa os cs » w

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, Hl. 60608

Q Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajau* proga paremdama* b'etuvišką spaudą.

|~~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

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

kDRESAS ---------------------------------------------------------------------

s
Užgavėnių Kaukių

VAKARAS — MARDI GRAS,

rengiamas lietuviškų organizacijų, Įvyks I
šių metų vasario 19 d., šeštadienį, 6:30 P. M. J

visose Jaunimo Centro salėse.
Gros du orkestrai,

Bus Įdomi ir Įvairi programa. į . 
Veiks keli restoranai — užkandinės,

V7AV/AS7A*A\V<,,BB.a.%,.WA
Pensijos ir kompensacijos iš Vokie

tijos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie
riai. įvairiu valstybės formų pildy
mas. Interesantų reikalais larikosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų Įstai
gų Įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvieti
mus Į Amerika. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos IL-1363 
Tax relief for Claims and Grants for 
Senior Citizens and Disabled Persons. 
Galima prašyti pašalpoj dar ir už 
1972-76 metus imtinai.

GalimGa prašyti pašalpos dar ir už 
1972-764us metus imtinai.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service .
3548 SOUTH EMERALD AVENUE 

CHICAGO, JLLINOIS 6060*
(Pirmas aukštas, įėjimas iš kiemo)

Tel. LA 3-1387

’ kavinės, barai.
Kviečiame visus dalyvauti.;

Įėjimas — $5.00 auka

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

KNYGA

vių
Čia

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas' lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėti knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
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.. $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba.

M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Jnturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos 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 $1.50.

§ie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant pastų <r pridedant 
ček| ar piniginę perlaidą.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiai* su žemėlapiu Ir paveikslais apralo PamirĮ, senus |o 
gyventojus ir gamtą. 1^200 lietuvHkų vietovardžių sę^>^s> Knygot 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
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- 
mis'formomis — 3350.

Užsakvmus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608.

'KAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SK.TTYTĮ

DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū- 
_ j 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 Kedzie. 
Virš $5.500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci
ja. 1^ vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir daug priedų. Sausu pušų beis- 
majitas. įmokėti apie $7,00(1 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. Erdvūs butai. . Senutė nepa
jėgi. pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro
- taverna ir 3 bu- * garažas iš gerų rankų priešais parką.

ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
CampbelL Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
hijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

65 IR RICHMOND —- 5 kamb. mū
ras. Gazo šilima, pilnas rūsys, potvy
nio apsauga-. $22,500.

72 IR TALMAN — 6 kamb. rezi
dencija. Dalinai Įrengtas pilnas rū
sys. 2 masinu garažas.

66 IR MOZART —< 4 mieg. mūras, 
galimas praplėsti. Dvi pilnos vonios, 
įrengtas rūsys, mūro garažas. $37,000.

57 IR SACRAMENTO — 8 būtų 
mūras pilnai išnuomotas. Geras in 
vesta vimas.

63‘ IR AUSTIN
tai. Gazo šilima, pilnas rūsys, kaina— 

metinės pajamos. / .5
BUDRAITIS REALTY CO

. įvairi andrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkant 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600. '

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.
DELTONA CORP.

A famous name in Southern Building
Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park/ Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

SAVININKAS PARDUODA 10 unitu 
motei - apartmentą.- Jeigu, turite 
krautuvę arba taverną su namu, tai 
ji priimsiu pradiniam įmokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2808 Beach Blvd. S., Gulf-< 
port. Fla. 33707 Tel. (813) 345--9054.

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

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav>
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel. 
501-623-9814. J

BESTTH INGS INUFE
STATt FARM‘ f Jail Frank Zapolis 

3208% W.95th St.
GA 4-8654

— Marius Kiela turi paruošęs 
į Lietuvą kelionių tvarkrastį per 
Gordon Travel Service, Chica
go. Kreipkitės tel. 312, 434-9655 
arba rašykite: Marius Kiela, 
6557 So. Talman, Chicago, Ill. 
60629. (Pr.)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rh SL, Chicago, III. 60629. — T»l. WA 5-2737 

3333 So. Htlsftd Ft, Chlcogo, III. 60608. — T«l. 254-3320 
V. VALANT1NAS y

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKTENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dideli* patlrtnklma* gero* rOUee Jvelrlv preHy. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIU.

MAUJIEMOE, CHKAEO i, ILL. — F*brv«nr H

Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8.500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

Pigiai ir lengvomis sąlygomis par
duoda t šildymo ir vėsinimo biznį. 
Skubėkite.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl, 60609 . Tel. VI 7-3447

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu C h tea gos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantr->tai ir sąžiningai 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefomioti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A, LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69fh STREET
Telef.: REpublic 7-1941

M. š I M K U S / 
Notary Public

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

Didžiousics kdilfy 
pasirinkimai

peg vienfriteŲ
lietuvį kailininką

Chicagoje

NORMANĄ

el. 263-5826 
(jjttaigoa) tr 
677-8485

185 North W*b**h


