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Prakiuro chloro

Sumažėjo bedarbių 
WASHINGTON  AS. — Gruo-J

džio ir sausio'.menesfais -staiga j 
šalčio iš fąbrikų^isspirti darbiA 
ninkai jau baigia grįžti į. darbus. 
Federalinės energijos adminis
tracijos pranešimu, šalčio: pa,-.na, į visos Amerikos gubernato

rių konferenciją, kuri įvyks ;va? 
sario 27 d.

Lėktuvas nukrito vasario 15 
skrisdamas iš centralinės Azijos 
į Uzbekistano sovietiškos respu
blikos sostinę Taškentą. Kelei
viaiskrido į mineralinius vande
nis šiaurės Kaukaze.

loja”, rašo jų laikraštis “Evita 
Montonera”. “Daugelis mūsų 
geriausių draugų paaukojo savo 
gyvybes būdami ištikimi žmo
nėms. Kiti, kad ir nedaug to-

MASKVA. — Provincijos Uz
bekistano laikraštis Pravda Vos- 
toka skelbia, kad Eroflot vidaus 
skraidymams skirtas lėktuvas 
Iliušin — 18 nukrito ir sudužo 
su visais skridusiais keleiviais. 
Užmuštų bei sužeistų keleivių 
skaičius nepranešamas. Tai. vie
nų metų laikotarpyje jau šešta 
lėktuvo nelaimė Sovietų Rusijo-

— Tomas Venclovas iŠ Wash 
ingotno vyks vėl į New Yorką, c 
vėliau atvažiuos į Chicagą.

. Bombų sprogdinimo, atsįako-- 
mybę_prisiima Puerto icos tero
ristų grupė F.ALN, kuri, mano
ma, yra kaltininkės 31 bombini- 
nimo nuo 1974 m. 1975 m. minė-

rusios pramonės. Gruodžio 10 
išbėgęs iš įmonės tanko chloras 
nuodijo beveik 42 mylių ilgio 
ir plačiu "ruožu aplinką. Tuomet 
chloras buvo išbėgęs AHied Che
mical bendrovės įmonėje. Chlo
ro dujos tuomet privertė gyven
tojus palikti namus ir bėgti.

BUENOS AIRES. — Monto 
neros partizanų leidžiamas po
grindinis . laikraštis patvirtino 
tai, ką Argentinos kariška val
džia jau kelintas mėnuo tvirti
na, kad valdžios jau 1 mėnesių 
tįsiama kampanija prieš teroris- 

|tus skaudžiai pažeidė partizanų

PHILADELPHIJA. — Philadelphiješ kanalų valytojas ir pri
žiūrėtojas C. Baskerville sakosi, ilgiau toje, tarnyboj e neišlaiky- 
sias. Landžiojąnt J^iladeįphije^miesto'lcarialal^  jį rožinės spal
vos ir kitokios žiurkės užpuola, sukandžioja beveik iki mirties.

padaugėjusių net 2 milijonais,1 rios pakraščiais yra daug įsikū- 
dabargi šalčio “nuskriaustų” te-ė 
liko kokie-242,500.* J: ' ąNį*..

Dėl dujų trūkumb^pasak pre
kybos, departamento, susidariu
sių bedarbių beveik išnyko Ma- 
rylande, Mičigane ir. Wisconsin e, 
gi kitose valstijose žymiai su
mažėjo. ■ .

Vance tarėsi su visais įtakin
gais arabų politikais,- bet past 
svarbiausias žodis priklauso Si- 

NEW YOKAS. — Vasario 20 ri->os Prezidentui Hafez Asadui, 
naktį sprogo bomba IBM pasta-rkurio karo jėgos yra apsupusios 
te -Manhatan miesto dalyje, tarp palestiniečių dalinius Libano sto- 
56 ir 57 gatvės. Liudininkai po- vykiose. Libano karo vaaas įsa- 
licijai sakė, jog'jie matė bėgant kė palestiniečiams atiduoti visus 
tris vyrus nuo įvykio vietos.

Tai jau pereitos savaitės bė
gyje trečias iš eilės bombos 
sprogimas New Yorke, Dvi bom
bos sprogo Chrysler ir Gulf-Wes
tern pastatuose vasario 18; 
sprogimo rnetu du praeiviai bu
vo sužeisti. ■ ___ —

PLAQUEMIN0,La. — Dow 
Chemical bendrovės įmonėje, 
ties Mississippi upę netoli Ba
ton Rouge, dėl.nežinomų priežas
čių prakiuręs skystu chloru pri
pildytas tankas, -užriųodino chlo-

Mirė Britanijos 
ministeris

Prezidento spaudos sekretorius Jody Powell pareiškė, kad prezidento . nutarimas 
neleisti vežioti-aukštu administracijos pareigūnu jam visai neberūpi. Pats preądentas 
Carteris yra pasiryžęs važiuoti savo. Votksvagenu, jeigu tiktai juo dar bus galima va
žiuoti. Prezidentas Carter anksčiau labai dažnai naudojo mažą automobili, nes-jis nę- 
sunaudoja daug degalų. . . - - , - y

Ligoninėje jis galįs ' kaip pa
galys iki daktarai nustato kas 
jam yra ir jį pagydė. Ir taip be
veik kiekvieną kartą atsitinka, 
kai tik įlenda j kanalus.

Baskerville, 49-m. amžiaus, 
turi dešimties vaikų-šeimą, ku
rią j išlaiko' uždirbdamas 11,000 
dol. į metus. Bet jis ilgiau neiš
laikysiąs belandžiodamas 2,600 
mylių ilgio miesto kanalais, nuo
latos žiurkių kandžioj amas.

skleidė sparčiai 'i.r apnuodino ke- 
letą asmenų. -

Tai jau antras' toks atsitiki
mas trijų mėnesių s laikotarpyj e
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II sovietinio rojaus pabėgusi iokoja Natalija Maka
rov* kiekviena dieną lavinasi šoke j y salėje. Patirtis jai 

. sakoy^kad ji 9alės garai iokti tiktai kiekvieną diena be- 
mankitydanM raumenis. Atsisakius grffH | komunistine 
Rusiją, ji atvyko j Amerika. (Stato į. Amerikos Baloto tea- 
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Pasitraukia kunigas
PLAINS, Ga. — Prez. Carte- 

rio namų miestelyje, triukšmin
go babtistų bažnyčios narių su
sirinkime, pastorius Bruce Ed-j 
wards buvo priverstas atsisaky
ti nuo kunigystės pareigų, susi
ginčijus' ir nesusitarus dėl juo
dųjų įsileidimo. -

Prez. Carteris, apsigyvenęs 
Baltuose Rūmuose, prisirašė prie 
babtistų parapijos Washingtone.

Prezidentai užsigynė ėmę kyšius 
CARACAS. — Venecuelos ofi- 

cialai griežtai paneigė JAV-bių 
spaudos paskelbtus pranešimus, 
kad prezidentas Carlos Andres 
Perez, tebebūdamas Venecuelos 
vidaus reikalų ministeriu, priė
męs iš ČIA kokius pamokėjinius. 
Tuose pranešimuose buvo skel
biama, kad' ir Perez, > ir buvęs

I Meksikos prezidentas Luis Eche
verria Alvarez, būdami savo val
stybių vidaus reikalų ininiatė- 

Sui”. , riais, gavę 18 ČIA pamokėjiaua.

LONDONNAS. — Britanijos 
užsienių reikalų ministeris An
thony Crosland, sulaukęs 58 me
tus amžiaus, mirė ankstyvą va
sario mėn. šeštadienį. Jis mirė 
neatgavęs sąmonės nuo širdies 
smūgio Oxfordo Radcliffe ligo
ninėje.

Jo Amerikoje gimusi žmona 
Susana buvo visą laiką prie mirš
tančio vyro. t . '.

1974-m. ministeris pirminin
kas H. Wilson jį buvo paskyręs 
valstybės sekretoriumi, o vėliau, 
jau ministeris pirmininkas J. 
Callaghan — užsienio reikalų 
sekretoriumi.

Library of Congress 
Periodical Division 
WashiKgtcn, D. C. :

Fraunces Taverną, kur buvo už
mušti 4 asmenys. ...

Policija vienok mano, kad pa
skutinis sprogimas, įvykęs IBM 
pastate, buvo nepatenkinto tar
nautojo darbas.

NEIŠVENGIAMA SAUSRA VAKARŲ JAV
DENVER. — 18-kos vakarų Amerikos Valstijų susirinkusiems 

gubernatoriams vidaus reikalų sėkr. C. D. Andrus pasakė, kad 
vakarų Amerikos srityse sausra neišvengiama; ji yra reali ir tik 
klausimas, kaip stipriai ji pasireikšs ir kiek bėdos pridarys. Sekr. 
Andrus pažadėjęs gubernatoriams kreiptis pas prez. Carterį ir 
prašyti, kad jis paskirtų asmenį sausros pridarytiems nuostoliams 
derinti bei pašalpoms nustatinėti. .

Juodieji perims 
Pietų Afriką

NEW YORKAS. — Amerikos 
ambasadorius prie J. Tautų pa
sakęs, kad P . Afrikos juodieji 
perims krašto valdymą į savo 
rankas laike, penkių metų. Bet, 
esą, gal būt “esu.per daug kon
servatyvus”. Laikas ir. įyykiai 
juk bėga daug greičiau, kaip 
kai kas kad mano.

Churchilio našlė 
išpardavinėja turtą 
LONDONAS. — Britanijos 

ministeris pirmininkas Churchi- 
lis mirdamas paliko turto 742,- 
140 dolerių vertės, kurių 40% 
pasiėmė vyriausybė paveldėjimo 
mokesčiais, kitą dalį sūnus ir 
dvi dukterys, ■ o našlei tepaliko 
y3 (nuskaičius mokesčius).

Kaip jos anūkas Winston 
Churchill, konservatorių parti
jos parlamento narys, sako, kad 
infliacija pasiėmė 'visą palikimą. 
Našlė Lady Spencer-Churchill, 
91 m. amžiaus, yra priversta iš- 
sipardavinėti. Ji parduoda pa
veikslus, kurių tarpe yra dū ta
pyti Prancūzijoje 1920 m. paties 
ministerio pirmininko Churchi
lio. Paveikslai bus parduodami 
iš varžytynių Londone. Tikima
si gauti iki 33,000 dol.

Našlei mokama 15.30 svarų 
pensija teapmoka vienos savai
tės slaugės patarnavimą. Brita
nijos parlamentas yra priėmęs 
įstatymą, karino kabineto narių 
našlėms mokama pusę vyrų pen
sijos, bet įstatymas laiko atžvil
giu atgal neveikia, todėl Chur
chilio našlė negali gauti 50,% 
savo vyro buvusios pensijos.

šiltesnis

Saulė teka 6:38, leidšiaei BiSl

Jei sausra tęsis, kaip suvažia
vę Denveryje gubernatoriai ma
no, tai pasireikš maisto trūku
mas nesumokančių paskolas ūkių 
varžytynės, vandens stoka ir ki-. 
tos bėdos.

Denveryje suvažiavusių -gu
bernatorių reikalavimai buvo, 
kad JAV administracija page
rintų savo patarnavimus, kad vy
riausybė paruoštų ir kongresui 
patiektų priimti įstatymą lei
džiantį ūkininkams iš anksto mo
kėti sausros nuostolius.

Vidaus reikalų sekr. Andrus 
atsiprašė gubernatorių, kad laik
raščiai paskelbė anksčiau negu 
gubernatoriams buvo pranešta, 
kad prez. Carteris planuojąs 15 
valstijose sumažinti lėšas skir
tas melioracijos bei irigacijos 
darbams Maine^Arizonoje, N. 
Dakotoje, South Dakotoje ir.’Ka- 
lifomijoje, įskaitant Ir ‘i»tvinių 
reguliavimo įrengimus Pecato- 
nicos upės Illinojuje prie Free- 
porto. Vien tik Kolorado ketu
riems vandenį bei potvynius re
guliuojantiems projektams pre
zidento numatyta nubraukti 28 
mil. dol. ‘ '

Vakarų valstijų gubernatoriai

ARABŲ VALSTYBIŲ VADAIS 
Sirijos karo jėgos yra pasiryžusias kirsti 

Arafatui labai skaudu smūgį
DAMASKUS, Sirija. — Valstybės sekretorius Cyrus R. Vancę, 

pasitaręs su Sirijos prezidentu Asadu, šiandien išskrido į Ameriką. 
Jis yra įsitikinęs, kad taika Artimuose Rytuoše yra galima, iš
sprendus palestiniečių problemą. Jam teko kalbėtis su visais 
arabų valstybių vadais, visi nori taikos, visi pripažįsta, kad pales
tiniečių jėgos yra žymiai susilpnėjusios, bet kiekvienas, primena, 
kad palestiniečių problema reikia išspręsti, jeigu norime tikros 
Artimuose Rytuose.

ginklus. Sunkiuosius ginklus 
palestiniečiai jau atidavė, bet 
šautuvų ir kulkosvaidžių jie ne
nori atiduoti. Prezidentas Asa- 
das visai nenori.tartis -su Jasier 
Arafatu, nes jis neatstovauja pa
lestiniečių saugumo. Jis įsakinė
ja ginkluotiems palestiniečių da
liniams, bet didelė palestiniečių 
.dauguma nepritaria Arafato ve
damai teroro politikai:’ Manoma, 
kad prezidentas Asadas įsakys 
savo kariams Libane jėga nu
ginkluoti palestiniečius, jeigu jie 
geruoju neatiduos ginklų. Sirijos 
karo jėgos labai lengvai gali tai 
padaryti, nes tankai ir artilerija 
yra apsupusios visas keturias ara 
bu karo stovyklas. Sirijos karo 
vadovybei teko atvilkti tankus 
prie palestiniečių stovyklų, kad 
juos šiek tiek apramintų.

Sirijos prezidentas nenori tar
tis ar net susitikti su Arafatu. 
Jis yra įsitikinęs, kad Arafatas 
neatstovauja palestiniečių dau
gumos. Palestiniečiai turi turė
ti teisę išsirinkti savo vadus. 
Jie negali klausyti ginklu savo 
pažiūras bandančio primesti Ara 
fato. Sirijos prezidentas pareiš
kė, kad taika bus galima, jeigu 
Izraelio karo jėgos bus atšauk
tos iš visų arabų žemių. Pales
tiniečiai turi turėti savo-terito
riją, bet ji galės būti Jordanijos 
priežiūroje. Sirijos prezidentas 
Asadas, prieš priimdamas sekre
torių Vanėe, buvo nuskridęs į 
Egiptą ir tarėsi su prezidentu Sa- 
datu. Jis gali išspręsti palesti
niečių klausimą Libane, bet dar 
lieka visa eilė kitų palestiniečių 
apgyventų sričių. Sadatas netu
ri didelių simpatijų Arafatui, 
nes palestiniečiai griovė Egipto 
valdžios įstaigas?

Visi arabų vadai nori taikos 
Artimuose Rytuose, bet nei vie
nas nenori aiškiai pasisakyti pa
lestiniečių klausimu. Manoma, 
kad šis reikalas bus pavestas Si
rijos preizdentui Asadui sutvar
kyti. Jis bus priverstas nugink
luoti Libano palestiniečius ir iš
siųsti juos į kitas arabų valsty
bes. Bus ieškomos priemonės 
kitai palestiniečių vadovybei su
daryti. Visi yra įsitikinę, kad 
Arafato giesmelė jau seniai su
giedota Arabų vadai nepritaria 
jo teroro metodams.

:w-'.
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žemės ūkis priklauso
. t *

ūkininkams
WASHINGTONAS. — Specia

lus tarpreliginis organas, suda
rytas tirti JAV maisto politiką, 
savo pirmajame iš trijų raporte, 
kurs bus paskelbtas šiemet, pa
brėžia, kad įsismelkimas į agri
kultūrą (žemės ūkį) ne ūkinin
kų asmenų inkorporacijų gresia 
Amerikos ūkininkiškų bendruo
menių suirimu. Raporte vyriau
sybė skatinama kelti tokią poli
tiką, kuri remia šeimų ūkinin
kavimą ir varžo ne ūkininko in
dividų ir korporacijų skverbimo
si į žemės ūkį. Tokia politika esą 
apsaugotų maisto produkciją ir 
maisto kainas nuo monopolisti- 
Inės kontrolės pavojaus.

Argentinos teroristai jau 
skundžiasi

Rodezija prašo Amerikos 
tarpininkauti

Rdoezijos ministeris pirminin
kas Ian Smith pasakė per radi
ją, kad Jungtinės Valstybės tu
rėtų imtis diplomatinės iniciaty
vos ir pradėti žygius už valdžios 
juodžių- daugumai- perleidimą 
Rodezijoj e taikingu būdu “Nie
ko geresnio nematau, kaip kad 
Amerika imtųsi žygių tai proble
mai išspręsti. Amerika tame žai
dime dalyvauja ir tik bereikia, 
kad ji panaudotų savo diploma
tiją”, pasakė Smith.

Turkai nepatenkinti JAV role.
- ANK AR A,, - Turkija; — Ame

rikos prezidentbpasIūntihiūT C. 
Cliffordui atvykus f Turkijos 
sostinę Ankarą tartis dėl Kipro 
salos, turkų laikraščiai parašė, 
kad kelionė yra “nelaiku ir ne
reikalinga”. Clifford čia nieko 
negalįs padaryti. Turkai tebėra 
nepatenkinti, kai jiems padarius 
karišką invaziją į Kipro salą, 
Amerika atsisakė parduoti jiems 
ginklų. Turkijos užsienių reika
lų ministeris Ihsan Sabri Cagly- 
angil pareiškė Cliffordui: “Aš 
tikiu, kad jūsų vizitas baigs da
bartinius nepatenkinamus santy
kius su JAV”. ,

- i -
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Ligos ir jų gydymai
Dar truputi norėčiau pasida

linti su mielais “Naujienų” skai
tytojais mano patirtimi dėl reu
matizmo rankų pirštų sąnarių, 
nes daug matęs reumatizmo iš
sukiotus pirštų sąnarius, šitas 
pirštų sąnarių gydymas yra ne 
mano išgalvotas, bet man patarė 
viena lietuvė ponia, kuomet aš 
pasiskundžiau, kad man pradėjo 
skaudėti piršto sąnarį Tas bu
vo jau prieš 20 metų.

Ji man patarė kišti po kranu 
karšto vandens ir masažuoti, ke
letą kartu per dieną, o vėliau pa
trinti su kamparo alyva, žino, 
ma, tai reikia daryti per ilgesnį 
laiką. Nuo vieno karto nepagis. 
Aš taip dariau ir mano pirštai 
liko sveiki. Kaip anksčiau minė
jau, kad man pradėjo skaudėti 
kairės rankos sąnarį. Ir tokiu 
pat būdu gydant, jau pasveiko 
ir tuo tarpu neskauda.

Gal kartais daktarai ir nesu, 
tiks su tokiu, mano gydymū,. bet 
aš duosiu dar viehą.^pĄV^'zdį,

sveikau. Daktarai sapiūbnešū- 
tiko, o aš ; .

Mano dan£ų, 
man kaulinę kariiaį^.?aRt 
kinio danties k^irėj^THišeį&iiid- 
ras nuo centro. Po. jo atlikto dar
bo aš sukandau, dąirtfsjr Man 
atrodė, kad jiš.’jra|ti^)uti -jjer

tvarkoj.. Tad iiiekanesakiau, neš 
žinau iš praktikos, kad. jiems ne
patinka, jei jiems sakai, kad 
gerai. Jie yš'ĄfrŪ te .mokslus 
baigę, tai jie gėriah ;žino. Tad 
aš nieko ir nesakiau,' manau sau 
priprasiu, gal man tik taip at
rodo. ■ ???*■

Po kurio laiko man pradėjo 
kairę akį skaudėti, pradėjo aša
roti, aš negaliu -skaityti, o Ta

blausiai kai išeinu laukan ant 
šviesos saulės. Aš nuijau pas 
savo M. D. Dr. Jis patikrino su 
lempute ir pasakė, kad tai yra 
sunkus gydymas ir davė lašų lar 
šinti į akį. Sako: jei nepraeis, 
ateik po savaitės, gal reikės 
siųsti pas akių daktarą. Man 
akis nė kiek nepagerėjo, tuomet 
jis pasiuntė pas akių daktarą. 
Nuvykau ir išlaukiau visą vaka
rą. Mane priėmė patį paskuti
nį. Daktarė patikrinusi nieko 
blogo neranda. Klausia ar buvo 
raudona. Aš tikrai nežinau, gal 
buvo, gal ir ne. Dėl visako pri
rašė lašų, bet aš tą .vakarą ne
pirkau, nes jau buvo vėlu.

Sekančią dieną, fabrike ėmiau 
! galvoti nuo ko man skauda akį. 
, 'r man dinktelėjo mintis, gal kar
tais nuo to danties. Aš per per
trauką tuojau paskambinau sa
ro dantistui ir paaiškinau kame 

.reikalas. Sakau, gal kartais nuo 
;o danties. Jis liepė man važiuo- 
ant iš darbo sustoti pas jį Jis 

•ą dantį truputi patekino, ir pa- i 
jei dar reikės užeik kitą 

■avaitę. Nuo to patekinimo man 
kįs. pagerėjo. Sekančią savaitę 
i^l^iputį patekino ir akis vi- 
^,>Įrisveiko. į ■" -

' • i_yPrig;progos, Kai buvau pas sa- 
daktarą, tai aš jam pa-

pasaihjau kaip mano akis pasvei- 
<6. Jis man atsakė: aš-netikiu. 
išęnęįikŲo aš sveikas.
Po:kelių metų tas mano dan-Jnim ginčijosi ir sakė: kad čia 

istas?mirė ir mano danties ka-įmano tik tokia manija, bet vis- 
’unėlė' nukrito.. Aš nuėjau pas 1 - -
ritą dantistą. Jis uždėjo auksi-!mano akis pagerėjo. Sekantį ^.ar- 
ię< karūnėlę, nes sako kaulinė) tą kada buvau^pas savo dantistę, 
’.elaikys. Kuomet buvo baigtas'as J°s yėl prašiau, kad patekin-

Vilniuje buvusi Gedimino gatvė dabar okupantu vadinama Lenino prospektu

saulės šviesos. Aš nuvykau pas 
dantistą, kuris tą karūnėlę dė- 

• jo ir paprašiau, kad truputį pa
tekintų, nes aš manau, kad man 
nuo to danties skauda akį, nes 
jau man taip buvo. Daktaras 
patikrino, paklausė ar man skau
da dantį, sakau neskauda. Tai 
dantys yra tvarkoj, pasakė, o kad 
skauda akį, tai eik pas akių dak
tarą. Vėliau aš nuėjau pas kitą 
lietuvę dantistę, paaiškinau ka
me reikalas ir prašiau, kad man 
patekintų tą dantį. Ji su ma-

nos tradicijos Naujienas jau iš 
Vakaro nusipirksiu, jeigu, žino
ma, spausdinimo mašina nesu
grius, kas kartais pasitaiko, tai 
ir toliau jas tebepirksime krau
tuvėse ar kioskuose, — tarė mo
kytojas. — Kad reikalas išsily
gintų, skiriu Naujienų mašinų 
fondui $40, — baigė savo pasta
bas laikraščio užsakytojas.

Rep.

vien ji man truputi patekino ir

iarbaš ir man sukandus dantis 
itrpdė truputi perdaug siekia.

■ f- ' ■

Tet manau, gal man tik tai at- 
,-odo -— priprasiu ir aš nieko ne 
akiam ■

Po kiek laiko atsitiko tas pats, 
vėl airis pradėjo ašaroti ir bijoti i

tų tą dantį. Ji su manim dau
giau nesiginčijo ir patekino'apa
čioj kitą dantį, ir akis pasveiko 
r dabar jaučiuosi gerai. Tad 

kieno čia buvo kaltė ir kieno tei
sybė tesprendžia skaitytojai.

(Pabaiga)

LIETUVAITĖ ATEINA | , 
NAUJIENiEČIŲ ŠEIMA

Mt. Laurel, N. J? — Irena Yi- 
sackaitė Taparauskienė jauna at
vyko į šį kraštą, bet jai pavyko 
eiti į mokyklas, baigti universi
tetą ir mpkytojauti Pamoky
to j avusi kurį laiką, susipažino 
su P. Taparausku, dirbančiu Ro
gers Co., jį pamilo ir už jo ište
kėjo. Kurį laiką ji dar ir toliau 
mokytojavo, bet kai susilaukė 
mažojo Morkučio ir kai netrukus 
atsirado ir Dovydėlis, mokyk-į__  ______ ______________
loję darbą turėjo’nutraukti ir (lando universiteto antropologo

Aubrey Williams receptas. Jis 
perspėja, kad kirmėlės bendrai 
jokiu -ypatingu skanumu nepasi
žymi, bet yra turtingos protei
nais.

Noriiit' pasismaguriauti slie- 
kyne, reikia geroje pesticidais 
nesuterštoje žemėje pasirinkti 

tai tenka jai pabūtį lietuvių drau- jderlilž sultiW sliekų , ir sudė- 
gystėje ir neturinti lietuviškos I *nde Palikti porai dienų, kol

spaudos. Vienas labai jau arti- aPsi'al° iš savo išmatų ir
inas josios prietelius, atjausda- Padaro permatomi.

t ' • ■‘/•/va * . _ T oilrTrfri o o iT+nira X

Nauju skanėstų receptai
Kas yra ragavęs sliekų “pa

jaus”? Niekas. Tai štai Mary-

pradėti “mokytojauti” savoje 
šeimoję.

Dabar abu mažučiai taip pat 
“studijuoja”. Vienas lanko 5-tą 
skyrių, o antrasis išmintis se
miasi trečiame. ’

Irena Taparauskienė savo laiš
kelyje nusiskundžia, kad ten re-

Laikyti šaldytuve. Kai nori 
kepti, sliekus sukapoti, ir mai
šyti Į tešlą, kaip riešutus ar šo
koladą. Bet skanesnės už slieki
nę esančios raudonos skruzdė
lės ir kai kurių vabzdžių lervos, 
valgomos su medum.

tu-
ne-

sJSF’S

r t

It was bad enough we had to fight the British 
for our freedom. But on top of that, we had to fight 
the weather, too. ' '/

Because winter at Valley forge meant snow, ice.
Nieko nėra gražesnio apie namus" kaip grižiai žaliuojanti p<~- 

»elė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
nrur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patynr.ii 
lKImt yra išėjusi nedidele 40 puslapiu agronomo A, Šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

turned out.
Nowadays, people are still helping America stay 

strong and self-sufficient. And they're helping thenr 
«dves to safe, dependable savings. By taking stock in.

sj^ America with the Payroll Savings Plan? 
Buy United States Savings Bond*. 
They won’t leave you out in 

the cold. •

Now E BonA mt Interest when Md nturfcf 
of 5 years the fimjear). ceoka or destroyed
Bonds can be replaced it record* are provided. Wbm 
needed. Bonds can be cashed at your bank Interest to 
not subject to state or local inctwne raxa, and federal 
ax may be deferred and redempdoa.

mas Irenos lietuviškos spaudos 
troškulį, užsakė jai vieneriems 
metams Naujienai."■

Yra pagrindo manyti, kad Ire
na, beskaitydama Naujienas, už
augins stiprios lietuviškos. dva
sios šeimą. Buvusiai mokytojai 
toks tikslas nebus sunku atsiekti.

Ji'pati tuojau užklausė, ar jai 
dovaną padaręs užsakytojas 
pats dienraštį yra .užsisakęs; Jis 
jai atsakė: .. -- ■. ■

— Užsiprenumerųotflabai len- ■ kavos svaras kaštuos 3.31 dol. 
gva, .bet kiek surildau sulaukti Brazilijos ir, bendrai, kitų šalių 
pašto.' Geriau pasiliksiu prie se- kava yra pabrangusi 37%.

3.31 dol. 1 kavos svaras
General Foods Corp, vasario 

18 braziliškos kavos svarą pa
brangino 0.20 doleriais ir dabar

LAUKIAMAS KARIŲ KNYGOS PRISTATYMAS

Su “Naujienose” spausdinamais Tikt Vyteniečio atsimi
nimais” Pirmieji'kariški žingsniai” skaitytojai gerai susipa
žino ir įvertina kaip kruopščiai paruoštus ir be jokios ten
dencijos lengvu stiliumi parašytus, kurie tarsi fotografija 
mums aiškiai vaizduoja anas mūsų šaunioje Lietuvos Kariuo
menėje tarnybos dienas ‘ ir žuvusių už tautos laisve kariu 
pus.

Nemaža žmonių yra jais susidomėję ir norėtų juos 
rėti išleistus vienoje-knygoje. Tačiau tų pageidavimų dar
užtenka. Laukiamas ta knyga susidomėjusių paskirų asmenų 
ir* organizacijų atsiliepimas, kurie galėtų savo finansiniu 
įnašu prie šios knygos išleidimo prisidėti. Pinigų dabar pra
šau nesiųsti. Susidarius. pakankamai paramai, knyga bus iš
leidžiama. Smulkesnės detalės būtų pranešios atskirai. Susi
domėję šia knyga prašomi atsiliepti šiuo adresu: Joras Janu
laitis, 2339 West 71st Street, Chicago, Ill. 60636. Jūsų skubesnis 
atsiliepimas paspartins šio reikalo išsisprendimą.

Jonas Janulaitis

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

(Tęsinys)

Jis apsuptas prie bažnyčios ilgai gynėsi iki negailestinr 
ga kulka jį pakirto. Jasaitis žuvo 1923 m. sausio 16 il
ties Klaipėda, Althopo kautynėse, norėdamas sunaikinti 
daug žalos darantį priešų, kulkosvaidį. Staniulis būvu 
dalyvavęs kautynėse su lenkais ir Klaipėdas sukilime, 
bet mirė ne kautynių lauke. Kauno apylinkėse eidamas 
šaulio pareigas sunkiai susižeidė ir mirė 1295 m. gegu
žio 1 d. •

1928 m. birželio 19 d. į Klaipėdos uostą atplaukė ang
lų karo laivyno eskadra. Ją iškilmingai sutiko Klaipė
dos įgulos kariuomenės dalys ir visuomenė. Eskadrai 
įplaukiant į uostą, 2-jo artilerijos pulko 4-ji baterija svei 
kino svečius pabūklų saliutu. Tarnybai skubiai velkant, 
įvyko nelaimė. Sprogęs sviedinys mirtinai sužeidė tos 
baterijos, vyr. ltn. Nikodemą Jakučiūną, viršilą Juo
zą Linglį ir eilinį "Antaną Šimkų, žuvusieji buvo palai
doti Klaipėdos miesto kapinėse.

2 art. pulko karininkai, pagerbdami žuvusius, nuta
rė ant jų bendro kapo.pastatyti.paminklą. Tuo reikalu 
1928 m. rugsėjo 7 d- išrinkta komisija: pirm. — pik. 
ltn. gyd. Augevičius ir nariai—kpt- Apyrubis, vyr. ltn. 
Baranauskas ir vyr. ltn. Maksimavičius. Vėliau, 7 pėst- 
pulkas į komisiją paskyrė .du savo narius: kpt. Kukutį 
ir kpt Černių. 2 art. pulko karininkai nutarė apsidėti- 
mokesčiu iš algų po 1%' kas mėnuo, kol bus pastatytas 
paminklas. Komisiją kreipėsi ir į kitus artilerijos pūl- 
kus .ir į Klaipėdos visuomenę, kad-prisidėtų savo auko
mis..

Paminklas'buvo baigtas statyti 1930 m. pabaigoj. 
Jis pastatytas ant bendro visų trijų žuvusiųjų kapo. Pa
minklo papėdė (betoninė paaukštinta aikštelė) buvo 4, • 
4x5 metrų ploto. Į aikštę užlipama keturių kakopų 
laiptais, kurie turėjo šonines sieneles-. Ant viršaus aikš
telės, maz daug apie jos vidurį buvo padarytas 2 X2 m. 
didumo su Vyčio kryžiumi kapas. Priekyje kapo pasta
tytas paminklas 1,8 m. aukščio, ^5. pločio ir O, 5 storio, 
kuris buvo padarytas iš pusgrynip graiiito. keturkampiai 
aptašytų akmenų. Jo priekinėje pusėje buvo įmūrytos 
trys žalvarinės plokštelės: vidurinė vyr. ltn. N. Jaku- 
siūnui, kraštinės-viršilai J. Lingiui ir eil. A. Šimkui. De
šinėje ir kairėje paminklo pusėje stovėjo iš aptašyto 
.granito, 1,5 X 0,5 5X1,5 m didumo padaryti suolai. Prie
kiniuose kampuose iš granito 3,0 5Xo, 5 X i, 6 m didumo, 
stovėjo du stulpai. Visos laisvos vietos išklotos betono 
plytomis. Paminklas ir stulpai apdengti -plytomis. Tai 
buvo gražus ir originalus žuvusiems kariams paminklas. 
Jo projektą paruošė ir statybos darbūs vedė Klaipėdos 
architektas 0. E. Karalius. ‘

Kaip matyti iš “Karyje” paskelbtos apyskaitos (ž- 
1931 m. Nr. 15.) paminklo pastatymui aukojo: 2- art. 
pulko karininkai 1945 lt., 4 art pulko '—1125 lt,’7 
pėst. pulko — 1054 lt., 3 art. pulko — 538 lt., atskiros 
artilerijos grupės — 249 lt Tautų Sąjungos Klaipėdos 
Uosto Direkcijai atstovas K. M- Widding’as paaukojo 
150 it, ir kiti parėmė mažesnėmis aukomis. Viso surink 

5.397 litų. Paminklo pastatymas kainavo viso 5.201 
Likutis paliktas kapų pagražinimui.
Paminklo atidengimo ir pašventinimo iškilmės bu- 

suruoštos 1931 m. vasario 16 d. Dalyvavo Klaipėdos

lt-

not nearly enough food, and short on 
ammunition.

It was an-atmy long on courage,"
but short on money. «- -v-

And then the money came. ry 
Some $27.000,000 from the __________

.stock -

SODYBŲ PIEVELĖS
surašyta viskas, kad liečia pieveles Aprašyta kaip 
kaip lėmę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią" knygelę

Knygelėje 
žolę užauginti, _ _ _ . _
pardavinėja. Utvaiiavuaieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeiq 
aiba Money Orderi, o tnea knygelę pasiųsime Pinigus prašome 
aiųati tokiu adresu: j

■MMl 1739 So. HAtSTĖD ST., CHICAGO, ILK 60608

vo
krašto vyriausybė, karinė vadovybė, 7 p. p. ir 2 art- p. 
4 baterijos garbės sargyba, šauliai ir visuomenė. Guber
natorius A. Merkys, atidengdamas paminklą, priminė, 
kad Čia amžinai ilsisi trys mūsų kariuomenės atstovai 
— karininkas, viršila ir eilinis, kurie žuvo sąžiningai 
pildydami jiems pavestas pareigas. Ir jie jas pildė iki 
paskutinės minutės. Ypatingai vyr. ltn. N. Jakučiūnas, 
būdamas mirštamai sužeistas, ir toliau dar komandavo 
kareiviams, kad tik jie gerai baigtų savo uždavinį. Pa
minklą pašventino 7 P- P- kapelionas kun. Balandis. 2 
art. pulko pik- ltn. Augevičius tardamas žodi priminė, 
kad šios aukos yra žuvę nors ir ne karo veiksmuose, 
kaip paprastai kariams tenka, tačiau ir jų žuvimas turi 
tokios pat svarbos Lietuvai, kaip ir kare. Nes jie pildė 
pareigas gerbdami Lietuvos svečius. Todėl tebūnie ši
tas jaunų aukų pralietas kraujas ryšys mūsų tėvynės 
Lietuvos ir galingos Anglijos-
' 1930 m. gegužės 24 d. ties Petrašiūnais žuvo einąs 

lakūno pareigas vyr. psk. Vladas Ačas. Lėktuvas pakliu
vo į stiprią oro srovę ir staiga lūžo jo sparnas. Tuomet 
lėktuvas nustojo pusiausviros ir visu smarkumu trenkė
si į žemę, kartu su savim palaidodamas ir jauną lakūną.

JBus daugiau)
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MENu ŽINIOS Pasku

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

A. a. Dailininkas POVILAS PUZINAS

nnj.

si a

Investavimo knygelės sąskaitos neša173S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

UNIVERS
TEL. 421-3070

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL,

$3.00
82.00

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan
gas daryti jtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

(1869-1959) metą
664 psl. Kaina

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Chagall pagerbs 
merą Daley

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.

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

būsią padengtos iš 
r motelių renkamų

Stasio Krasausko - medžio raižinys, kuris mirė 
Vilniuje. Buvo kūrybingas grafikas.

pdeigta 1923 metai*.

Įetaigo* pietuose kiemą* automobiliam* pastatyti.

Birželio 4 d. Čiurlionio G a 
lerija, Ine. rengia metinę dai. 
lės parodą 
lietuvius 
Jvvauti.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

N A U J I E N O S.
1739 So. Halsted SL, Chicago, DL 60608

Lietuviai turi stiprių meni
ninkų visose šakose, tiktai 
savo tarpe nesutaria, skriau
džia save ir visuomene.

ir kviečia visus 
menininkus joje da- 
Skiriama $1,000.00 

už tautine tema kū-

raižinys “Sodinimas pavasa 
rj”, Irenos Šimkienės akryli 

ėlėse”, R. Mo- 
skulptūra Paukš.

M. Ivanausko foto gra-

1739 S. Halsted SL, Chicago. HL 60608. — Tel. HA 1-6100

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieju da
lią: Sėmės ūkio Metimo problemos ūkininku krašte. Dt dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtą sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai Išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandien*, drąsiai galima sakyti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilvgtl pačioms iškiliosioms Europos tautoms".

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininką vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai' Uetuvią daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli- 
m<1 Knygoj300*puslapiu ra daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5.00. 

Gaunama Naujienose.
čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu: 

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienos* galima gauti pulki y ’ knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dieną 

) atsiminimai ir įvykiu bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimą' įvykiu ’ prisimini- 
ir laiko Įvykią Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti Į 12 dalią. 296 psl.. kaina S5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gra- 
_______ žlais viršeliais. 336 psl. Kaina 85.00. Minkštais virš. 55.00

.. Vasario 16-tos 'šventės nik eilinis,- bet kartu tęsiama kova 
nėjimas yra mūsų tautinė pa- dėl Lietuvos npriklaus' 
reiga. Deja, dažnai būna ne- hės. Todėl ir paroda 
Susipratimų . ir pasi ruošiama 
paviršutirtiškai, net neatodai- 
riškai. Ne vieną kartą Jauni, 
mo centre ruošiamos Vasario 
16-tos proga dailės parodos 
buvo nevykusios. Dabar ten 
pasibaigusi paroda nėra pa
teisinama nei kultūriniu 
patriotiniu atžvilgiu.

Nors karta metuose reikia 
ruošti gerą kolektyvinę dailės 
parodą. Bet vis tos abejonės 
stato klausimą: kas dalyvaus? 
Kai visi kviečiami, tai kiti ne
nori kartu dalyvauti su “neži
nomais”. Kuomet Liet. Dai
lės Institutas ant savo užtar
nautų laurų prisnūdo, tai jau
nesnieji menininkai veikia 
Čia ir yra rubežius, per kurį

Chagall kūrinys mo-
Keturi sezonai” yra 

First National banko
Sako, Chagall bu- 
mero Dalev drau-

WASHINGTON AS 
tiniais 1976 m. trimis mėnesiais

Jack Reilly, Chicagos mies- bendras visos Amerikos gamy- 
to specialių reikalų direkto- bos našumas padidėjo lėčiau ne
rius, praneša, kad Mare Cha- kaip oficialiai skelbiama, 
gali Paryžiuje baigia kurti.. , . , P. .., * Vyriausybes buvo paskelbta,eile vitražų, kurie busią atida-', , . .. . -;. , . z,, . kad .Amerikos gamybinis nasu-rvti buvusio Chicagos mero ..... .... ,,D. . . . IA , ? , ,. . mas padidėjęs 3G, bet prekybos
R,chard J. Daky gimlad.enio deoartan,entas sako. jog tik 
prosą segužes 1., d. Fa, bus pa Skirtumas nėra didelis.
apaktais alnuaunas, jreng- | b<_t visM Amerikos ma.
tas Ch.cagos Meno- InsUluee.tuojant , 4 ar 3 procentai. reis. 
Marę Chagall kambaryje, daug
Projektas apima 8 per 30 pė-( ,,z.
dų vitražus, kurie kainuosi '
tarp 150,000 ir 200,000 dolerių. Čį'1 '
Išlaidos 
hotelių 
taksų.

Kitas 
zaika, 
prie 
Chicagoje 
vęs geras

Amerikiečio pajamos
WASHINGTON AS. — Pasi

maišius šalčiui, amerikiečio pa
jamos šių metų sausio mėnesy
je buvo mažesnės kaip anksty
vesniais metais. Amerikos gy
ventojo pajamos praeitais me
tais tesiekė 6,682 dol.

Prakybos . departamentas sa
ko, kad. asmeninės visų ameri
kiečių pajamos galėjo būti 2 bfl. 
dol. didesnės, jei šaltis nebū
tų sutrukdęs gamybos.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu PO 

Chicagos lietuvių gyvenimu ir ju atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs
Uetuvip kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistintų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaitykloj__ban
kai ir kt

Norintieji šia knyga prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti: •

17SS So. Halsted St-, Chicago, DL S0W8

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

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

: metą įvykius/ Jablonskio fr Totoraičio jaunas dienas ir susį
. . rūpinimą. __ _ ...2____ _ —--------------- -------------- *

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar' tik_
Minkštais viršeliais tik___________________________

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

Pirma Lietuvių Fondo pre
mija paskirta Vladislovui ži
liui iš New Yorko, neseniai 
atvykusiam iš Lietuvos už ta
pybą. .Antroji Čiurlionio gale! 
rijos premija — Audronei 
Ambrozaitytei už du ofortus, 
JV LB premija (trečioji) — 
Vandai Balukienei už lietu
viškų audinių geometrinius 
raštus (apyti). Piniginės pre
mijos nėra didelės, taiktai sim premija 
belinės

Prof. Ved. SlržHke. SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — S3.00, minkštais vir
šeliais — S2.00; II dalis. 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ______ ;______ ___ ____ ....-..... ...... ■*__ $2.05

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- 
straciiomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

P. Kariūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalią Lietuvos 
partizaną buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina Narūnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psL________________________________ -________  53.00

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puslapiai---------------- ---------------------------- ------------ 53.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

ČIKAGA. — Čikagos regijone 
vidutiniškai šiais metais bus grą
žinta mokesčių mokėtojams 532 
doleriai, 67 doleriais daugiau 
kaip pereitais metais.

Studentu'mtkdo darby 
paroda

CFC-AGO —- fiemet Chica- 
ges ir priemiesčių privačių ir 
parapijinių mokyklų mokinių pia- 
roda Mokslo ir Pramonės muzie
juje įvyks kovo 12-13 dienomis.;omy- 

neturi 
būti komercine krautuvėle, 
kaip štai vienos ponios ant 
sienos pakabinta šilkinė kal- 
dra, siūtinis manekenas ir 
pan., nes neatitinka nei tauti
nės dvasios, nei kelia esteti
niu nuotaikų. Kita vertus, vi

ne! sai nevietoje.
Parodos bendras vaizdas 

parodo jury komisijos išmo
nę. Tik gera jury komisija 
padaro gerą parodą, jeigu 
yra iš ko. Bet ar padarė? O 
gal ir parodos rengėjai nenu
rodė nej 'lemos, nei tikslo.

Sunku pramatyti, kad vy
resnieji menininkai, kurie tik 
rai verti pagarbos, norėtų dir
bti kartu su “naujokais”, kad 
ir kvalifikuotais ,kurie ėmėsi 

sunku peržengti. Jeigu tik rie- iniciatyvos ir visus kvietė pa- 
tiniai dailininkai, jau “pensi- rodoje dalyvauti. Jaunesnieji 
ninkai”, ateitų talkon, kurių menininkai labiau liberalūs, 
šioje parodoje pasigendama, dauguma jų šiame krašte iš- ka “Mergaitė 
tai paroda būtų kitokia. Kur- ėję aukštąsias meno mokyk- zoliausko 
gi tas mūsų dvasinės kultūros las. Kodėl ši paroda silpna ir eiai’ 
sargas —, avangardas? Kodėl skysta? Todėl, kad labai nely- fika
jie slepia savo prestižą. Jeigu gaus kvaliteto. Yra tik keletas Dal^.au:a 23 dailininkai: 
jie izoliavosi , tai jaunesnieji gerų ar geresnių darbų, pav„! - J “’ t Tiktai 
užima ]ų vietą, nes pats gwe- V. švabienes grafika Lietu- ~ ; ..T -i, . U v. , , „ , , • dvi galerijos sales užpildytosnimas to reikalauja. Tačiau vos laukuose, G. Zumbakie- y . .
reik>a ate.mmh, kad Vasario nes 3 ofortą. A. Cooper tapy-. . d. uždarvla. Ju- 
16-tos proga minėjimas nėra ba, AL Stankumenes medžiot sudai... - Janina
------------------------------------- --- -------- ---------—yLrks, V. O. Virkau ir Don

Baum. _ .

Ta pačia proga primintina, 
kad Čiurlionio Galerijoje,

* i

Ine. 4038 Archer Avė., šį mė- 
nesį yra išstatyti Povilo Pu- 
žino ir kitų mūsų menininkų 
kūrinai. Antroje galerijoje 
vyksta nuolatinė mūsų daili
ninkų paroda. Įėjimas nemo
kamas ir publika kviečiama 
atsilankyti. Iš nuolatinės pa
rodos galima ir nebrangia kai 
na nusipirkti gražių paveiks-

Juozės Vaičiūnienės knyga

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE
ateina pagelbon organiztorianis, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato,' 151 psl-, kainuoja §2. Užsaky
kite dabar.

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

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

orderį tokiu antrašu:

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

$2.00 
Galimi taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čeki money orderį oris 

“ nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.__

N A U JIEN O S.
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60S0S

Ugamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

1 [I ... _ 1

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, dang nuotraukų.
Kieti viršeliai S4.00, minkšti —$3.00.

Įdomi Unyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
dovana sjlobėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 
tremlies rietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ----------
pusei metu -----
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _________________ ©1.00
pusei metu -----------------  $18.00
vienam mėnesiui------------- $4-00

Naujienos eina tasdien. lįsrirlint 
sekmadienius. leidžia Naujienų Ben 
drovė. 1738 So. Halated SL Chicago 
ŪL 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS .

Dienraščio kainos:
Chieagoje ir priemiesčiuose: 

melams _______ ;_____ -
pusei metu ____________
trims mėnesiams _______
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams _____________
pusei metu ____________

NAUJIENŲ natinė atdara kasdien, išskyrai tekmariimiliM.
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki Ik vaL

Bando primesti mums imperialistinį 
laikrašti

Gyvename nepaprastai įdomius laikus. Mums vi
siems įprastos sąvokos keičiamos, faktai klastojami, į 
tikruosius faktus bandoma įsprausti netikrus davinius, 
kad susidarytų dar didesnė kontūzija. Ta kontūzija rei
kalinga lietuviams klaidinti. Yra žmonių, kuriems labai 
rūpi susipratusių lietuvių klaidinimas. Juo mažiau lietu
viai susigaudys, tuo lietuvių tautos priešas daugiau lai
mės. v •

vadinasi 
Niemen, 
kraštas.

Amerikoje susidarė naujų “politikų” grupė, kuri nu
tarė Naujienų neskaityti lietuvišku laikraščiu. -Naujienos 
jau 62 metu gina Lietuvos nepriklausomybę ir pavergtos 
lietuvių tautos reikalus, bet mokytojas Barzdukas įtiki
no savo pasekėjus, kad Naujienos nelietuviškos ir patarė 
išbrauskti jas iš lietuviškų laikraščių sąrašo. Jam atrodo, 
kad Vilnis yra lietuviška, jis pro pirštus žiūri j Laisvę, 
bet Naujienos jam nelietuviškos. Jis įsakė niekur Nau
jienų neminėti, savo pasekėjams patarė jų neskaityti, o 
vadams liepė jas visiškai ignoruoti. Ne visi Larzdukinės 
politikos šalininkai klauso, bet kažkurie dar kreipia dėme
sį į tokį mokytoją “lituanistą”.

; Tuo tarpu Vokietijoje leidžiamas sovietinę imperia
lizmo politiką įvairiausiais bądais ginantis žurnaliukas, 
bandoma padaryti lietuvišku. Jis leidžiamas ne rusų oku
puotoje Lietuvoje, bet Vokietijoje. Ne rusų pavergtoje 
Rytų Vokietijoje, bet Vakarų Vokietijoje, Witzenbause- 
no miestelyje. Jį redaguoja ne rusas, bet Vokietijos lietu
vis Arnoldas Anys, vokiškai rašomas Annies. Kaip jis tą 
laikraštėlį leidžia, iki šio meto jis nepaskelbė. Kiekvie
nam aišku, kad 36 puslapių laikraštėlis gana brangiai 
kainuoja. Jame yra, be įvairių straipsnių, gana daug fo
tografijų, kurių pagaminimas taip pat brangus.

Vakarų Vokietijoje leidžiamas laikraštėlis 
Nemuno Kraštas- Kaip Gudijoje leidžiamas 
taip Vakarų Vokietijoje leidžiamas Nemuno
Jis prisilaiko tų pačių instrukcijų politikai vertinti, jie 
naudoja tas pačias priemones žinioms paruošti, jie vieno
dai aprašinėja Gudijos ir Lietuvos praeitį, parenka šių 
dienų poetus ir aprašo Vilnių, Trakus ir net Klaipėdos 
kraštą belankančių jaunuolių įspūdžius. Yra pagrinde 
manyti, kad šaltiniai šiems Nemuno laikraščiams leisti 
yra tie patys, kaip ir instrukcijos jų redaktoriams. Kaip 
vienas, taip ir antras nori būti žmonių, gyvenančių Ne
muno upyne, laikraštis.

Nemuno kraštas vėluoja, šiomis dienomis mus pa
siekė 1976 metų 6-tas numeris. Į Witzenhauseno paštą 
jis įmestas šių metų sausio 17 dieną, o Chicagą pasiekė 
tiktai vasario 18 dieną. Turiniu jis mažai kuo skiriasi 
nuo anksčiau išėjusių numerių. Kaip anksčiau išėjusiuo
se numeriuose, taip ir šiame kiekviena didesnė žinia ar 
mažesnė žinutė kreipiama sovietinio imperializmo kryp
timi. Laikraščius skaitantieji lietuviai šitą reikalą žino, 
tai jiems ne naujiena, nes lietuviškuose laikraščiuose apie 
tai buvo rašyta. Šiuo atveju mums įdomu yra viena pa
stanga: redaktorius Nemuno kraštą nori įtraukti į lie
tuviškų laikraščių sąrašą. Jis tai daro ne pats, žarijas 
žarstyti jis imasi svetimais nagais-

Nemuno kraštas turi įvairių bendradarbių. Vieni yra 
lietuviai, o kiti kitataučiai, mėgstantieji rašyti lietuvių 
tautos praeities ir dabarties klausimais. Vieni rašo lietu
vių kalbos klausimais, kiti aprašinėja savo įspūdžius į ru
sų pavergtą Lietuvą, nieko aišku, apie okupaciją nepra
sitardami. Jie pripažįsta sovietinę okupaciją ir rusų pri
mestą lietuviams “komunistinę santvarką”. Vytautas 
Lendsbergeris rašo apie “Vargonininkų gadynę” paverg
toje Lietuvoje rengiamą Česlovo Sasnausko biografiją 
ir J. Žilevičiaus atmuštą straipsnį “Aušrą” apie lietuviš
ką muziką. Yra pranešimas apie Mataičių ansamblio įsi
kūrimą Rumšiškėse, kur sudaromas senų lietuviškų na
mų muziejus, pionierių stovyklą ir kiti klastojamos mū- M. Šeleikis
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Italai privežė į Vakary Vokietiją tiek daug automobiliu, kad jie sustabdė trafiką visoje Kippenheim mie. 
stelio srityje. Čia suvežtus automobilius turės paskirs ryti automobiliu pardavėjams Vokietijoje. Italijoje ga
mintos mašinos yra siet tiek pagesnės, negu vokiškos. /

tos sąmonėje.
' Svetima, o ypač sųvietų oku

pacija turi daug priemonių pri
mesti žmonėm išviršines gyve
nimo formas, politinę bei ūkio 
santvarką, slopinti laisvą nuo
monės išreiškimą. Bet vienas, pa
grindinis — dalykas jai nepriei
namas, būtent, žmonių dvasia. 
Patriotizmas, tautinis solidaru-

tikėjimas, žmoniškumas, — štai 
veiksniai, kurie

Lietuvos Diplomatijos šefo Lozoraičio žodis
Pasakytas per radiją Nepriklausomybes šventės proga

Vasario šešioliktosios diena 
— Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė — yra iškilmingai mini
ma kiekviename laisvojo pasau
lio krašte, kuriame yra lietuvių. 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, Kanadoje, Pietų Amerikoje, 
Australijoje, Europoje užsienio, 
lietuvių visuomenė yra vienin
ga, švęsdama šią reikšmingą da- ; 
tą, pažyminčią mūsų tautos nau- į mas, prisirišimas prie laisvės, 
josios istorijos sprendžiamą įvy
ki — Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atstatymą,^ paskelbtą 
1918 metais mūsų sostinėje Vil
niuje. Kalbamas aktas, kuriuo 
buvo atgaivintas lietuvių tautos 
suverenumas, tebėra galioje tei
sinių atžvilgiu, nes smurtu pri
mesta Lietuvai okupacija nega
lėjo jo panaikinti. Tai patvirti
na civilizuotojo pasaulio pasto
vus nusistatymas nepripažinti 
padaryto Lietuvai, kaip lygiai 
Estijai ir Latvijai, smurto pada
rinių.

Antra ir svarbiausia, vasario 
šešioliktosios aktas, jame iš- Didėja tarptautinis solidarumas 
reikšta teisė į nepriklausomybę smerkiant žmogaus teisių pažei- 
ir laisvę, tebėra gyvi mūsų tau- dimus, persekiojimą dėl ideologi-

valstybinę nepriklausomybę.
žmogaus teisių apsauga yra 

vienas dabartinės tarptautinės 
... . . . ...... raidos Vakaruose veiksniu. Taitie dvasiniai veiksniai, kurie ..... . . - . , , . .. raidai paryškinti primintam šieįkvėpė musų tautą tvarkyti sa
vo nepriklausomą valstybini gy
venimą, o dabar sudaro laidą, kad 
ji paliks tautiniai gyva, mora
liniai sveika ir dvasiniai nepri
klausoma, ligi atgaus politinę 
nepriklausomybę.

* Jungtinių Amerikos Valstybių 
Prezidento Carterio žodžiai, pa
sakyti jo inauguracijos kalbo
je; “...Auga aistringas laisvės

Kad ii kaip ilgai tektų te lauk
ti, vis dėlto galima konstatuoti, 
jog civilizuotų tautų bendruo
menėje atsiržnda vis daugiau 
moralinio bei politinio pasiprie
šinimo smurtui ir priespaudai

sų praeities dalykai. Redaktorius Anys ir, Čikagos neuž
miršta. Jis leido Rūkui Andarokui paruošti' straipsnį 
“čikagiečiai, gelbėkitės”, šis rašinys ruoštas Vakarų Vo
kietijoje, tai jis pataiko, kaip pirštu į dangų, visai ne į 
tema.

Bet tame pačiame numeryje yra nuolatinio bendra
darbio Hans Masalskio raštas apie lietuviškus laikraš
čius Gaila, kad atsiųstame numery yra tiktai šios Masal-. 
skio studijos pabaiga, o pradžios ėjusioj ankstyvensniuo- 
se numeriuose, po ranka neturime. Gali kartais anksčiau 
leisti numeriai ateiti. Bet didelės svarbos tie numeriai 
negali turėti. Svarbi yra Hans Masalskio straipsnio pa
baiga. Lietuvių literatūros ir spausdinto žodžio tyrinė
tojas Hans Masalskis rašo vokiškai. Galimas daiktas, kad 
lietuviškai rašyti jis nemoka, o gal kartais, lietuviškai ra
šyti jis nenori. Yra pagrindo manyti, kad jo rašinys grei
čiau taikomas vokiečiams ar užsieniečiams, kurie renka 
medžiagą apie lietuviškus laikraščius. Jo studija vadina
si "Etwas ueber litauische Zeitungen” — Truputį apie lie
tuviškus laikraščius- Paminėjęs Aušrą, Keleivį, Prūsų 
Lietuvių balsą, Šviesą ir kitus Vokietijoje ėjusius laik
raščius, jis šitaip savo studiją baigia: ■

“Čia suprantama, ne vieta visus lietuviškus laik
raščius aprašyti, nes vien tik Tilžėje prieš paskutinį ka
rą ėjo 48 laikraščiai lietuvių kalba. Lietuviai yra ne
paprasta laikraščius mėgstanti tauta. Ne tik pačioje 
Lietuvoje, bet visur, kur tik lietuvių esama, ten atsi
randa lietuviški laikraščiai. Vienintelis lietuviškas 
laikraštis (neskaitant įvairių organizacijų biuletenių) 
jau 13 metų Witzenhausene pasirodantis Nemuno kraš 

tas, redaguojamas Alberto Annieso. Tai yra pats pas
kutinis lietuviškas laikraštis, spausdinamas Vokietijo
je, todėl ir savotiškas. Reikia turėti vilties, kad jis dar 
eis ilgai ir tokios pačios kokybės”. (Nemuno kraštas, 

1976 m. birželio 21 psl.) &
Apie pranašavimą galima jau šiandien pasakyti, 

kad Nemuno kraštas eis, kol Rusijos bolševikai laikys pa
vergtą rusų tautą, o komunistai galės išnaudoti paverg
tus lietuvius. Kai komunistinė sistema bus panaikinta, tai 
ir Nemuno kraštas sustos, nes nebus kas jį maitina. Lie
tuviai Nemuno kraštą įrašys greta Vilniuje leidžiamos 
Tiesos, Sovieckos Litvos, Pergalės ir kitų okupanto, 
leidinių.

singą bei taikingą, tikrai žmo
nišką pasaulį... Toks pasaulis, 
kuriame kiti galėtų nekliudomai 
viešpatauti, neturėtų vietos pa
dorumui ir sudarytų grėsmę vi
sų tautų gerbūviui”.

šie kilnūs Amerikos Preziden- 
, to žodžiai teįkvepia ir mums pa
sitikėjimo ateitimi.

Nepriklausomybės šventės pro
gą Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos vardu nuolankiai sveikinu 
lietuvius ir lietuves krašte ir už
sieny, linkėdamas visiems laimės 
asmeniniame gyvenime ir sėk
mės darbuose Lietuvos gerovei.

R. L Bendruomenės Cicero apylinkės 
ryžtinga veikla

nių, tautinių ar tikybinių pažiū
rų. Auga susidomėjimas paverg
tų kraštų likimu, nes žmogaus 
teisės pirmiausiai pažeidžiamos 
tuose kraštuose, kurie, kaip Lie
tuva, yra svetimųjų smurtu 
okupuoti ir valdomi, žmogaus 
teisių nevaržomas vykdymas tu
ri dar platesnės reikšmės; jis 
savaime veda Į žmonių apsispren
dimo laisvę, į laisvos visuomenės

R. L. B-nės Cicero apylinkės triotinės mokytojos neatlaikiu- 
netinis visuotinas narių susirin- sios šio spaudimo buvo privers- 
cimas, įvykęs šių metų sausio 30 
i. parapijos salėje, buvo darbin
gas ir ryžtingas. Nežiūrint iš
skirtinai didelių, nenormalių 
šalčių, atvyko nemažas skaičius 
larių, net keli svečiai iš Chica- 
jos ir Melros parko.

Susirinkimą atidarė, svečius 
>asvelkino ir mirusiųjų pagerbi- 
ną pravedė apyl. pirm. St. Prans- 
[evičius. Sudarė nominacijų ko- 
nisiją — V. Motušis ir J. Siau
būnas. Sudarytas suširinkimo 
jrezidiurnas: St. Paulauskas — 
usirinkimo pirmininkas, sekre- 
oriai — mok. E. Dubauskienė ir 

mok. A. Tauginas.
Mok. E. Dubauskienė, buv. pra

eitų metų visuotino narių susi
rinkimo sekretorė, perskaitė pro
tokolą, kuris buvo išsamus, tie
siog teisminiu principu parašy
tas: tikslus ir nuoseklus — pro
tokolą susirinkimas priėmė ir už- 
gyrė. Apylinkės veiklos išsamų 
pranešimą pateikė pirm. St. 
Prančkevičius, kasininko — B. 
Novickis. Abu pranešimai buvo 
tikslūs ir aiškūs.

Al. Brusokienė padarė prane
šimą dėl Internal Revenue Ser- 

tos atsistatydinti, ką ir padarė. 
Atsistatydino mokyklos vice- 

direktorė, mok.. Br. Motušienė, 
A. Rapšienė ir S. Palionienė. Su
sirinkimas, išklausęs mokytojų 
pranešimo, giliai apgailestavo 
ssamą padėtį ir pasmerkė neat
sakinguosius siekiančius' šitaip 
negarbingai ir neleistinai griau
ti lietuvybės šventovę— Litua
nistinę mokyklą.

Susirinkimas įgaliojo naujai 
išrinktą valdybą kreiptis į kle
boną, kun. Stankevičių, tikslu 
pasiieškoti — rasti būdų, nedel
siant, šią padėtį atstatyti, mo
kyklai leisti normaliai veikti: 
pirmiausia gražinti suktai iš
stumtas mokytojas. (Tenka pa
sakyti, kad naujoji valdyba šį 
uždavinį jau yra atlikusi, kle
boną kontaktavusi, susirinkimo 
valią pareiškusi, kokios bus šio 
pasekmės, parodys ateitis, kad; 
bus aišku ir kurioje pusėje pats 
klebonas stovi...).

Grįžtant prie susirinkimo ei- 
' ; gos, tenka pasakyti, kad susirin

kimas aiškiai ir griežtai pasi
sakė prieš politinius vėjus Lit. 

sudarymą,- į tautos laisvę bei | ^7^aitomybės.* Dr' v.'Dar- m°kyl?0Je- pasisakė už; išeivi-
gis, RL B-nės centro valdybos būtiną tautinį solidarumą, 
rirmininkas jai atsakė, kad atei- beir ruomenės pareigą rūpin- 
tyje šiuo reikalu jau rūpinsis 
pati centro valdyba.

Kontrolės komisijos praneši
mą padarė kom. pirm. A. Taugi
nas, pasakė, kad piniginis- apy
linkės reikalas yra vedainas tik
sliai, teisingai ir tvarkingai

švietimo ir tautinio išlikimo 
veikalu; u5 vieningą ir patrioti
nę BeBndruomenę. Griežtai pa
sisakė prieš erzelio kėlėjus,—-ko
lonijos lietuvių skaldytojus.

Susirinkimo užbaigai joje vi
si griausmingai sugiedojo Lietu- 

_.vos himną. • ..
Buvo ir vaišės, kurias sunešė

troškimas, 'šia nauja dvasia va- pasigėrėtinai gerai: pajamos - 
dovaujantis, šiandien naujos vei- išlaidos laiku vietoje atžymėtos, 
klos pradžioje negali būti Ame- visi pateisinami dokumentai, važios narės, suorganizavo Ir. 

' rikai kilnesnės ir garbingesnės j Tai pagarba finansų tvarkyto- ^rahekeviejenė drauge su talki- 
užduoties, kaip padėti kurti tei- jams! ' : ; _- ' . ' ' ninkėmis: Vyšniauskienė ir B.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad Zumeriene, jos visus skaniai iš- 
apylinkė yra padariusi net kelių kilmingai ir pavaišino. Vaišių 
tūkstančių sumoje apyvartą, jau mietu žmonės turėjo progą pasi- 
ir. grynais turi kelis tūkstančius, kalbėti, - pasidalyti "įspūdžiais,.

Z. J.lins apylinkę stipriau vystyti. nuoširdžiai dėkojo, 
veiklą. Be to, padaryta kelių 
tūkstančių dol. apyvarta pažy
mi, kad buvo nesnausta —- 
veikta... >

Dr. V. Dargis RL B-nės cent
ro vai. pirmininkas, išklausęs vi
sus pranešimus, pasveikino apy
linkę už jos pasigėrėtiną, akty- i 
via veiklą, palinkėjo ir ateičiai 
stiprybės, ištvermės veikloje, 
ryžto tautinio reikalo sargyboje.

Susirinkimui priėjus prie klau
simų — sumanymų punkto, visu’ 
nuogumu iškilo vietos Lituanis
tinės mokyklos didžiai nemalo
nus, skaudus reikalas, kuris ir 
buvo visu rimtumu aptartas. Mo- UU1' ______
kytojos; Br. Motusiene ir A. ENERGIjqs SUVARTOJIMAS 
Rapsienė pasakė, kad kolonijoje 
vykstą politiniai nesutarimai.1 Jei nepavyks surasti tinkamo 
stipriai neigiamai atsiliepė ir j žemės alyvos pakaitalo, tai 1985

Kovai su 
prievartautojais

» WASHINGTONAS. — Fede
ralinė administracija yra pasky-

■ rusi 1.8 mil. dol. kovai su mote
rų prievartautojais. Tuos pini
gus gaus 12-kos valstijų 21 so
cialinė ir šalpos grupė. Pinigai . 
bus panaudoti prievartavimo 
studijoms ir publikos perauklė
jimui. Tuo tikslu Ulinojaus uni- ' 
versiteto medicinos centras gaus 
89,380. dol.

Srangsto prekės
ČIKAGA. — Vartojamų pre

kių ir maisto, kartu paėmus, kai
nos nuolat kyla,' bet bendras pre
kių pabrangimo vidurkis visoje 
Amerikoje nebuvo toks žymus, 
atpigus drabužiams. Visdėlto, 
čiais metais sausio mėnesyje vi
dutiniškai visoje Amerikoje pre- (vietos lituanistinė mokyklą. Poli- m. vakarų laisvasis pasaulis tu- 
kės pabrango 02%, kas prez. tikierių vaikai yra suagituoti, su- rėš žemės alyvos suvartoti 35 
Carterio administraciją nelabai demoralizuoti ir nustatyti prieš milijonus statinių alyvos per die- * 
džiugina. patriotines mokytojas, dėl to pa- ną — 50% daugiau kaip 1975 m.

“Žiema” (Kan. V. Zakarausko nuos.)
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r. bR. K. G. BALUKAS 
XKU4ERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 Su. Pvlaaki Rd. (Crawford 

Mcd.cal Building). TuL LU 56446 
Priima ligonius pagal sus'utiOm 

«i neatsiliepia, skambinti 374-8%4.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

i938 S-Manheim Rd.,Westche$ter, III
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antra šeštadienį 8—3 vaL 
Tolu 562-2727 arba 562-2728

DR. C. K. BOBFUS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T«l«f. 695-0533 

Fea Valley Medical Center 
SfO SUMMIT STREET 

ROUTE 56, ELGIN. ILLINOIS

RĖZ.: GI 8-0873

DR.W.E1S1N-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA 
6J32 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

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

Telef. BE 3-589J

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

3907 West 103rd Street 
p?«al susitarimą

*•

S

Keliautojas Vladas Rasčiauskas Bulgarijoje, Varnos mieste, kur 
priemiestyje dar ir šiandien yra Dr, Jono Basanavičiaus gatvė, Gat
vės vardas kirilica užrašytas bulgariškai ir lietuviškai,^ Priemiestyje 
bulgarai planuoja statyi didelius namus, bet šiame mažame namelyje' 
jau ir 1973 metais žmonės gyveno,

nn_ BE

nuvežtų | Basanavičiaus namą.neieškojau. Turėtas jo pasakas

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. K. .A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
•002 N. WESTERN AVE. 
5714 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakoma* 12 vai.

DR. FkAhK FLfCKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
261J W 71st St. T«l. 737-5149 . k
Tikrins akis. Pritaiko akinius ir

■contact lenses“
>1, pagal susitarimą. Uždaryta tree

KAIP VARNOJ RADAU BASAVICIAUS

Rašo Vladas Rasčiauskas
Buvau įsismaginęs baigti sa- lik mane ramybėje”, — jis man 

vo kelionę aukščiausiomis pa- pasakė, — “ir eik tu sau to ka- 
dangęmiš, bet spaudoje pastebė po ieškoti!” Jis. pragulėjo pa-

O kai paklausė, kur tas namas išmečiau, atidžiau jų neskaitęs, 
yra, tai nieko aš jam pasakyti nes man tada atrodė, kad tos pa 

.negalėjau. Aš nežinojau, kur sakos buvo tuščios. Bet dabar,• 
jis gyveno. Apie namą šoferis jeigu nebūčiau tų knygų iŠme- i 

.nieko nežinojo, bet jo būta ga- tęs, bet vilkęs į kiekvieną nau-1 
na apdairaus. Jis prisiminė, kad ją butą, kurį teko samdyti, tai 

. mieste turinti būti jo vardo gat-. dabar gal perskaityčiau. Jeigu 
, vė. Jis tokį dalyką prisiminęs, neturėčiau kantrybės tų knygų 
! tuojau išsiėmė miesto planą ir perskaityti, tai bent atiduočiau 
’ pradėjo ieškoti gatvės. Ją rado kuriam nors -Basanavičiaus gar 
viename priemiestyje. Tuojau bintpjui. Sis man būtų dėkin- 
jam pasakiau, kad mane ten nu- gas. Tais laikais to nesupratau 
vežtų. Pasirodo, kad teko gana ir išmečiau jas į “garbičių”. Su
loti važiuoti, duobėtomis gatvė- sidomėjau Dr. Basanavičium, ’ 
mis, laužytais šaligatviais, bet kai pasiklausiau vieno jauno 
vis. dėlto suradome. Ten, pasi-j bulgarų daktaro nuomonės apie 
rodo, būta seno priemiesčio, o' seną ir barzdotą mūsų tautietį. Į 

Į dabar planuojama viskas iš nau 
jo atstatyti.

Suradome namą, prie kurio 
buvo pridrūtinta, sena metalinė 
lentelė su Basanavičiaus vardu. 
Savo laiku Varnos miesto savi
valdybė, norėdama pagerbti 
ten gyvenusį gerą gydytoją, vie 
ną gatvę pavadino jo vardu.Bet1 
pavadino ją ne slaviškai, bet Jie 
tuviškai. Užrašyta viršuje bul
gariškai: “ui. Dr. lonas Basa
navičius”, o apačioje tas pats 
vardas užrašytas “lietuviškai”: 
“ui. lonas Bassanavitschus”. Jis, 
t. y. Dr. Basanavičius, galvojo, 
kad čia viskas užrašyta lietuviš
kai, bet mes žinome, kad lietu
viai taip Basanavičiaus pavar
dės neberašo.

Kas tame namelyje buvo ne
galėjau patirti. Bet priėjau prie 
sienos, nustačiau savo foto ka
merą ir paprašiau šoferį, kad 
mane nutrauktų bent prie Basa
navičiaus gatvės. Jos kapo nera
dau, paminklo nepajėgiau su
rasti, tai bent susiradau patvę 
ir tos gatvės lietuvišką vardą. 
Gatvės pavadinimas man aiškiai 
sakė, kad Dr. Basanavičius bul
garų buvo gerbiamas. Jis per tą 

j trumpą laiką turėjo bulgarams

per

"Grįžkite į mane Ir ai grįšiu J Jus, sako kareivijy Viešpats4*. 
į Mal. 3:7.
Atkartotinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
amžii^ Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 

malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį, Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai Lr kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

Visi žino, kad mirti* yra žiaun Ir paliečia kiakvlen*. Bet kur yra mL 
rvsie|i? 1 t< klausim* atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV, RA5TO TYRINĖTOJAI

Neturiu duomenų, bet man 
jaučiasi, kad Varnoje mirusi ir j*-* 
Lom Palankoj palaidota ta če
kų vokietaitė, pirklio duktė, tu-, 
rėjo žymiai didesnės įtakos į Ba
sanavičiaus gyvenimą, negu mū 
sų- tautiečiai žino. Jeigu ji ne
būtų tokia buvusi, tai mūsų pa
triarchas, galvoju, būtų kitą mo 
tėviškę vedęs, bet tas mūsų se
nas daktaras vienas ir baigė, gy
venimą. Anksti mirusi jo žmo
na jam visą laiką stovėjo aky
se.

Australijoje dega 
laukai

MELBOURNE. ,—- Australi
jos Viktorijos provincijoje kilęs 
prerijų bei dykumų baisras 40- 
ties mylių greičiu vėjo nesamas 
išsiplėtė visoje pietų Australi
jos valstijoje, apimdamas ūki
ninkų laukus, degindamas pa
status, javus, bei miškus. Gais
ras išžudė milijonus gyvulių. Iš 
viso gaisras pridaręs jau nema
žiau kaip 44 mil. dol. nuostolių.

• Telef.: TOwnhall 3-2108-9

Laidotuvių Direktoriai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
.ŪKSI g TUTOMOBILIAIIS PASTATYTI

MAŠINOMS VIETA

TiVAS IR SONUS
. MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-8

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS '
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8600 REpubnc 7-8601

PRISIBIJOMA 
POTVYNIŲ

WASHINGTONAS. Ameri- 
1 

jkos meteorologijos biuro ve
dėjas reiškia susirūpinimą dėl 
galimų didelių potvynių JAV- 
bių šiaurvakarių ir vidurvaka- 
rių valstijose. Priminė padėtį, 
kokia buvo 1918, 1936, 1948 ir 
1963 metais, kai po gilios, šal
tos žiemos staiga atšilo.

jau, kad daugelis prisiminė Dr. plūdimyje, o aš ne tik pačioje padaryti ką nors.jiaudingo. Man 
žy

miai jaunesnis, kaip . Dr. Basa
navičius mokėjo rinkti įdomią 

’statistinę medžiagą. Jis parašė 
knygelę, kurią tuometinė val
džia išleido. Jis paruošė savo 
rūšies bulgarų surašinėjimą, ku 
riame buvo nurodyta kiek ir ko 
kių ligonių toje ivetoje buvo. 
Be to, jis patarė, kas reikia da
ryti, kad kai kurios ligos su
mažėtų. Jis nurodė, kuo reikia 
maitinti vaikus, kad jie nesirgi- 
nėtų ir geriau augtų. Daktarai 
bulgarai sako, kad D r. Basana
vičius buvo mokslininkas ir pa
liko svarbią studiją apie to lai
ko Varnos gyvenimą.

Ką Dr. Basanavičius lietu
viams pedarė, tai jūs žinote ge
riau, negu aš. Jūs visi mokėtės, 
jums žinios buvo dedamos į gal 
va, o man visas žinias reikėjo 
pačiam susirasti. Teisybę paša- ... • v • v W. JASL OL.. V Ukius, apie Basanavičių žinių asiTel, 776-3140. (Pr.)

' M LEONAS SEIBŪfIS • Jono Basanavičiaus mierties 50 Varnoje, bet ir didžiausiose šio; pasakojo vienas daktaras,
_____■_____________________________________i.. La. 1£*qVch£»h - • • • - ■» -

»NK$TŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

WEST G3rd STREET 

nuo 1—4 po pietų. 
h*tyirtad nuo 5—7 vai vąk 

‘O*iso telofj 776-2880
1 r«z_ telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TsL: PR B-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. treciad. 
fr penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą

?. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHUPEDAS-PROI EZ1STAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba jioįomi 
(Arch Supports) ir t L

metų sukaki. Nutraukiau ke- miešto kapinėse ieškojau Basa- 
lionės įspūdžius ir nutariau sa
vo dvigrašiu prisidėti prie Ba
sanavičiaus sukakties, b jo var
du dar ir šiandien Bulgarijos 
mieste esančios gatvės.

Prieš tris metus buvau nuva
žiavęs į Bulgariją. Man rūpėjo- 
pamatyti, kaip ten žmonės gy- pusėje yra nepaprastai didelė 
vena ir sužinoti, ar gali turistas lanka. Ten kiekvieną pavasarį 
rasti tame krašte ką nors įdo- nubėga nepaprastai dauk kalnų 
maus. Radau nepaprastai pui-j 
kų Juodosios jūros smėlį/ r~ 
pats jame pasimaudžiau ir pasi- 
šildžiau, bet vien smėlio kelio
nėms man neužtenka. Kai aš 
kur nors važiuoju, tai vis pasi: 
ryžtu, ,be paprastos inforniaci-

, jos, patirti kjį nors retai žino-' 
mo. -

navičiaus statyto paminklo ir 
jo žmonos kapo. Beskaityda
mas pasakas apie Basanavičių, 
nutariau nuvykti į Varną ir pa
tyrinėti, kas ten galima dac ra
sti. : ’

šalia Varnos, rytinėje Jos

4*50 West 63rd St., Chicago, ill. 606!ft 
Talef.: PRospuct ą-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

WES i wrd SlKfcfei
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Dnshiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

lei. 4W-MI&

ni_ j vandens. Tas vanduo maitina 
aš’ pievas, daržus ir didvožemį.Ten 

yra didelė loma, pačioje tos 
lankos pakraštyje, kiek aukš
čiau į kalną. Ją bulgarai vadina 
Lom Palanką. Man atrodė, jog 
tai būta Palaukės lomos. Pa
klausiau bulgarų, ką tas Lom 

) Palanka reiškia, tai man atsa
kė, kad nieko jie nežino, nes tai 

Amerikoje atvažiavęs apsigy- įuvo ne bulgariški žodžiai.
venau pas vieną tokį pažįstamą Nuvykau į Lom Palanką Ba- 
panevėžietį. Panevėžyje jis ne* (sanayičių kapo ieškoti. Pirmiau 
mokėjo skaityti ir rašyti, bet s,a nuvykau pas kapinių prižiū 
Amerikoje jis ėjo į Mišeikos mo Į retoją ir paprašiau, kad man 
kyklą, pramoko skaityti ir pats nurodytų, kur tas kapas galėtų 
rašė laiškus į Panevėžį. Tai bu- būti. Man aiškino, kad nieko 
vo didelė pažanga. Pas jį radau|nega]į man padėti. Jis patarė

SUSIRINKIMU

BERŽĖNŲ KLUBO valdyba, š. m. 
vasario mėn. 27 d. 2 vai. popiet ruo
šia klubo 25 metu veiklos sukaktuvi
ni minėjimą su vaišėmis Chicago Sa
vings patalpose, 6245 S. Western Av. |

Kviečiami visi biržėnai su seimo-. 
mis ir svečiais gausiai dalyvauti. Iš 
anksto prašome pranešti • dalyvaujan- , 
čiu skaičių iki vasario mėn. 21 d. j 
pirmininkui Kaziui Mačiukui, adresu' 
2549 W. 71st St.. Chicago. HL 60629,

rcK\KAUJl YMAl

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. i E R Ė N A 3 
Tel. WA 5-8063

I 
k

4505-07 So. HERJIITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

43.30-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MOVING
Apo raustas p*r kraustymas 

ii (vainV atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

i SOPHIE BARČUS 
RADIJO JEIMOS VALANDOS

Visos programos IŠ W0PA, 

1490 kil. A.

Lietuvi y ka lba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — Šeštadienį 

i ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE*

CHICAGO, ILL. 60629

Basanavičiaus raštus. Basanavi
čius buvo prirašęs daug įvairių 
dalykų, bet jis mėgo ir pasakas. 
Tas mano panevėžietis taip pat 
buvo 'pasakų mėgėjas. Jis vi
suomet galėdavo kokią pasaką

man pačiam eiti’po kapines ir 
ieškoti. Jam išaiškinau, kad esu 
amerikietis ir čia niekad nesu 
buvęs ir prašiau pagalbos. Tub 
pačiu metu daviau jam penki
nę. Jo nuotaika truputį pasikei-

papasakoti, bet aš ne pasakinio » man jis nieko nepadėjo, 
kas. Man geriau patinka tikro-Į Man patarė vykti į Varną ir pa- 
vė. Mudu gana ilgai šiuo klau- siterauti miesto statistikos sky-

/

simu su juo ginčijomės. Jis man 
Ivirtino, kad viskas gyvenime 
yra pasaka, o man atrodė, kad 
taip nėra. Gyvenimas yra rim
tesnis dalykas, nė pasaka. Bai
gėm argumentą su juo, kai aš 
.pasakiau, kad noriu pasakas da 
ryti, o tu nori jų klausyti. Daug 
pasakų aš nepadariau, bet vie
ną kitą dalyką, kai būsiu senas, 
tai galėsiu papasakoti. Pasaka 
apie nutarimą surasti Basana-1 
vičiaus statytą paminklą ir jo 
žmonės kapą, kai papasakosiu, 
tai bus įdomi, bet tikrovė buvo 
visai nepasakiška.

Nuvažiavau į Varną su vieni 
sportininku, mokytu žmogumi. 
Jis universitetą lankė ir "jam 
patiko visokios literatūrinės pa-; 
sakos. Kai pagulėjo kelias va
landas Aukso Smėlio papludi- nors būtų užsilikę, 
myje. tai jokio Basanavičienės Grįžau į Varną, pasiėmiau šo- 
kapo jis nenorėjo ieškoti. “Pa- ferį ir paprašiau, tad jis mane

riuje. Ten gali būti užregistruo
ta Basanavičienės mirtis, o tada 
bus lengiau ir jos kapą ieškoti. 
Jis man pastebėjo,kadkaro metu 
visos kapinės buvo išgriautos, 
paminklai sunaikinti, o kapinių 
administracija ir visos knygos 
sunaikintos.

Karo metu ėjo nepaprastai 
smarki kova dėl Varnos, bet 
priešai prie Varnos negalėjo pri
eiti. Jie kovojo dėl Lom Palan
kos kapinių. Ten žuvo keli tūk
stančiai. Vien iš žuvusių karei
vių galima būtų padaryti kitas 
kapines, bet kai eina didelis nai 
kinimas, tai niekas nieko nebe
žiūri. Praleidau kelias valandas 
kapinėse, bet nieko neradau. Ne 
sirengiau eiti į miesto centrą, 
nes abejojau, kad ten dar kas

Grįžau į Varną, pasiėmiau šo-

i

Anything less than a 20-pound turkey vGuId be an insult to 
your mother’s holiday feast. With two favorite couples coming 
tor dinner this weekend, be grateful for her gift package oC Jeft- 

l ever turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a rfn< 
mold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye 5- 
minute sweet green peas and a bottle of chilled wine are all yo< 
need for a post-holiday party.

| . TURKEY A LA KING WITH SWJFFING RING
3 cups diced cooked turkey '
1 ran (1GM ox.) condensed 

cream of mushroom voup

į IpadkMffe (Sos.) ehieken 
flavor stuffing mix 

154 eup* water
2 pAckJMTS (10 ox. each)

5-minute—cook frozen 1 2 tablespoons sherry wine i
1 na-eet rrcen peas or water J

Prepare staffing mix M directed oa package, nrfnst 1% «p« 
Gently press into a greased 4-cup ring mold: keep varm. 

Meanwhile, prepare peas as directed on. package; keep warm. 
! Combine tarkey. aoup, plmiento. wine, and U cup at the peas In 
a aancepan. Cook and stir tmtn mixtar* fost eomea to a- bofl. 
UnmoJd stuffing onto serving plate; spoon tarkey mixtar* arocood.

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
.Direktorių 
Associacijos

A

J)

a

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS' 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

TUMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1440 So. 50th Ave^ Cicero, ILL Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL S74-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-U11
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KULTI'RINIS” priedas

k

demonstruoti šia-
M. SleikisVienuolis (anglis)

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū- 
Parko patogiausioj

nimo cent-e pasireikšt okuran- 
to propagandistams — kalbėjo

i. Naujienose iš- 
paus nntas A. Svilonio straips

nis “K. Eradūnas ir Viktoro si- 
r<J!os “Didžiosios Rankos” ver
tas dėmesio, kaip ir visi A. Svi
lonio straipsniai, bei pripažini
mo,, jeigu ištikrųju Kultūriniam 
Draugo priede sausio 29 d. nu
pieštame vaizdelyje, kaip rašė 
autorius: 
zacijų narius padarė nacių bei lis 1. ..............~___ ”
komunistu karikatūromis”. At-1 Dygliams”, kai ten netilpo, tai 
seit tuos, kurie protestavo prieš atspaude pirmame puslapyje, 
rodymą Jaunimo Centre oku
puotos Lietuvos pavergėjo paga- —
mintą propagandinį filmą, ir pra- į be senso yra niekis. Ir, pagaliau 
šė J. C. direktoriaus kun. Kezio paklausiau: Kodėl mes galvoja- 
neleisti film 
me židinyje.

Ar yra kas matęs bei girdė
jęs, kad tvirto nusistatymo ideo
logai, kovoję už savo Įsitikinimus Į 

Kurioje gyvenimo plotmė-1 
patyrę nesėkmę, netrukus* 
tų Į priešo kaili ir imtų ne-

— (lera: būtų, kad neleistų —- 
atsit!:e;;ė pažįstama visuomeni- 
•enkė. — Kitaip,.po filmų ga- 
I r.'.e susilaukti raudonųjų kon
certai; tų. gal net ir paskaitinin
kų. Aš manau, — pasisakė 

patriotinių organi-Jdar vienas, — kad anas vaizde- 
buvo skirtas “Spygliams ir

— Gal netalpino — atsakiau.
Juk ir humoras ar ,satyra

me, kad šiuo piešiniu bendradar- 
biautojai pavaizdavo save? — 
Nejaugi galėjome pamanyti, kad 
kultūrininkų tarpe galėtų būti 
visiškai be nuovokos žmonių — 
atsakė pirmasis pašnekovas. Vis 
dėlto spėjome, kad A. Svilonio 

[pažiūros šiuo klausimu tautie- 
čia vra daugiau. Atšipėlis su jo emblemo-i • ~

vienas Draugo

je ir 
isinei 
šioti 
mis, demonstruodami priešo nau
dai? Todėl ne 
skaitytojų minėtame vaizdelyje ’’ 
pasižiūrėję i “didžiąsias rankas” į 
ir plakatus nedvejodami pama-j 
nė. jog esą pavaizduoti tie GERBIAMIEJI! 
(frontininkai, nes Draugas yra 
jų oficiozas), kurie spaudė kun.,

Atšipėlis

mos tėvynės Lietuvos sargyboje, užsisakydamas jas vieneriems 
Nepavarkit. Dirbkite, kad vėl metams. Iki šiol jas skaitė pirk- 

visi, suglaudę gretas, bendromis damas paskirais numeriais. Nau 
jėgomis Gedimino bokšte Vilnių- jasis mūsų prenumeratorius ad- 
je galėtume iškelti laisvos Lie- vok. J. Našliūnas yra žinomas 
tuvos vėliavą.

Jūsų
Helen Micevich,
Chicago, Illinois

HELP WANTED — MALS 
- D.rbi.inky R.ikia

REIKALINGI 
LATHE OPERATORIAI

Su patyrimu nusistatyti savo maši
ną. Reikalingas patyrimas įvairiems 
dirbtuvės darbams.

1900 North Clifton

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

COSMETICS
EUROPEAN TRAINED 

COSMETICIANS
To work in Georgette Klingėris 

Skin Care Salon.
Opening in Water Tower Place

Spring 77
Send Resume in confidence to:

Box 686-N
225 W. Washington St,
Chicago. DI. 60606

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. ŽIŪRĖKITE! 
Kryžiaus ligoninės. Virš S19,000 pa
jamų. Patikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 ras Marquette . _ . .
ir veikiantis biznis Arti 63-čios iri gatvėj, pries 16 m moderniam zmo- 
CampbelL Virš $500 pajamų mene- g°i statytas. Įmokėti apie $15,000. 
si ui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. x3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
uijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

- Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalų Jums gali daut. 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Well.- 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAK0M1 
TESTAMENTAI

Su legališkomis 4 formomis
Knyga su formomis gauna 

ma Naujienų7 administracijoj 
Knygos kaina £3.- legališko- 
mis formomis — ^3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: •‘Naujiepos”, 1739 S. 
Halsted St.. Chicago lit. 60603.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzįe. 
Virš £5.500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci
ja. vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir daug priedų. Sausu pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis*, arti) 72-tros ir Kedzie.

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

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas. 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,(XX).

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
Ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro

Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

; teisininkas ir plačios apimties 
intelektualas. Skaitytojai jj jau 
pažįsta iš jo įdomių raštų Nau
jienose aktualiais klausimais. 
Dėkodami jam už dėmesį ir už 
bendradarbiavimą, 
skelbiame visiems

. jams.
■ —Donald Petkus,

’ 'wealth Edison b-vės

gerą žinią
skaityto- 72 IR SAWYER —6 kamb. 4 mieg. 

mūro rezidencija. Pilnas rūsys, gazo 
Šilima, garažas. $37,900.

42 IR WESTERN — 12 butu po 6 
kamb. pilnai išnuomotas mūrinis na
mas. Tik $76,500.

72 IR TALMAN —. 6 kamb. rezi
dencija. Dalinai įrengtas pilnas rū
sys. 2 masinu garažai.

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

57 IR SACRAMENTO -— 8 būtu . 
mūras pilnai išnuomotas. Geras in 
vestavimas.

63 IR AUSTIN — taverna ir 3 bu
tai. Gazo šilima, pilnas rūsys, kaina— 
5 metinės pajamos.

BUDRAITIS REALTY
CO.

Siunčiu už prenumeratą ir 10

REAL ESTATE

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

*

TAISAU NAMUS

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

1739 South Halsted Street, Chicago, ID. 60608

*fTAff FAtM

vių
IMtUKAMCr

BEST THINGS IN LIFE

Sfątefarm LrfeJnsvrarvceXornpaTfy
-_____ ■ 5 • O -___ . ■ 4 « - - - -

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200 arba 737-8534

Lafl Frank Zapolis 
120814 W. 95th St.

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 Se. Halcted ct. Chicego, III. 60608. — Tel. 254-3320

Kezį ir kitus jėzuitus nesutikti Mašinų^fondui. 
su prašymu nerodyti atsiųstą iš 
Lietuvos filmą.

Šitą reikalavimą laimėjusieji, I de. 
kad įtikintų kun. Kezį ir kitus

Skaitau “Naujienas” ir liūdna 
daroso,, kad mes lietuviai šioje 
laisvės šalyje esam taip susiskal-

Comrnon-
Biznio ir— Sės. Rosanne (Ežerskytė)

Marijos aukšt. mokyklos meno projektavimų direktorius pak
viestas American Cancer Socie
ty šių mėtų vajaus komiteto in-

Mes “senieji lietuviai”., kaip 
ir ateityje paklusti jų panašiam įja mus vadina, turėjom ir tu- 
spaudimui, pavaizdavo priemo-Jrjm <įaug visokių pažiūrų orga- 
nes, kokių griebtųsi, jeigu šie nizacijų, bet kai iškilo komunis- 
pasielgtų prieš jų norą. Plaka- okupuotos Lietuvos ir mūsų 
tais gi pavaizdavo kieno garbei 
jie tai darytų, šitą iškalbingai 
įrodo šūkiai piešiny: “šalin jė
zuitai!” “Reorganizuokime Jau
nimo Centrą!” žodžiu, kultūri
ninkai savo šeštadienio laikraš
čio priede pavaizdavo save.

Vienoje sueigoje, bent keli 
Draugo skaitytojai pasisakė, 
jog iš piešinio kultūriniame 
priede jie tiktai pasijuokė. — 
Gal nenorom pasirodė bendra- 
darbiautojai, ką jie darytų, jei 
jėzuitai būdami aukštos erudi
cijos susiprastų ir nebeleistų Jau- bus ir stovi komunistų kankina-

pabėgėlių gelbėjimo reikalas, 
mes visi, kaip vienas, išskyrus 
“pažangiuosius”, Įkūrėm Altą ir 
Ralfą, ir jas savo darbais bei 
pinigais rėmėm, kiek galėjom.

Skaudu, kad iš po II Pasauli
nio karo atvykusių lietuviu — 
maža dalis “naujųjų ateivių” 
knisasi po šių garbingų organiza
cijų pamatais ir bando jas griau
ti. ■ <

Džiaugiuosiu, kad Naujienos 
demaskuoja jų piktos valios dar-

skyriaus vedėja, gavo pagyrimo 
raštą iš Komiteto palaikyti ge
rą aplinką Chicagos mieste už formacijos pirmininku. Vajaus 

pradžios proga ruošiami prieš
piečiai su programa kovo 4 d. 
vidudienį Sheraton viešbutyje. 
Komiteto pirmininkė yra Sun- 
Times kolmnnistė Ann Lan
ders. A

— Skelbiame gerą žinią, kad 
mielo bendradarbio S. šurkaus 
iš San Jose, ČąL, regėjimas žy
miai pagerėjo, šiomis dienomis 
gautas jo laiškas: “Dėkingas už 
Naujieną siuntinėjimą. Ilgųjų 
straipsnių tik retą sudoroju — 
vargina mažas laukas ir dažų 
kvapas. Džiaugiuosi galįs striu
kuosius įkirsti... šia proga siun
čiu dukrelės $20 čekelį už ka
lendorius ir mano pusmetinei 
prenumeratai. Su geriausiais lin

aktyvų dalyvavimą organizaci-, 
jose bei jų darbuose išlaikyti ir 
puošti aplinką, sudarant tam 
sąlygas bei nuotaikas.
_ — Marija Kuzmickaitė ir Ri
chardas Shimkus iš Chicagos 
pietvakarių baigė Illinois uni
versitetą Urbanoje bakalauro 
laipsniais.

— Algirdas Pretkelis, Kelly 
aukšt. mokyklos muzikos depar 
tamento direktorius Brighton 
Parke buvo koordinatorius apy 
linkės mokyklų muzikos ir dai
nos festivalyje, tikslu pagerbti 
ilgametį Chicagos simfoninio or 
kestro direktorių dr. Fred. A. 
Stock.

— Adv. Jonas Našliūnas iš
Marquette Parko apylinkės ta- kėjimais F— nenukentėti nuo Jus 
po Naujienų prenumeratorium j slegiančių speigų ir sniego”.

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais apraše Pamarį, senus fo 
gyventojus ir gamta. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 eentu*

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykii 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijoj 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00. t , '

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

Dauguma šit; knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
piniginę perlaidą.

— Vytautas Jonaitis išrinktas 
LB Grand Rapids apylinkės pir
mininku, Nijolė Baniukaitienė 
— vicepirm., Vincas Strolis — 
sekr., St. Ivanauskas — ižd., 
Jonas Bartuška — kultūros rei
kalams, Asta Banionytė Conner 
—socialiniams reikalams.
—ūkvedžiu, Juozas Kulys — in
formacijai, Juozas Venčkaus- 
kas — tiekimui. Komandų vado 
vais bus G. Bielskis — vyrų ko
mandos, Bruno Trapikas — re
zervo, ir Jonas Lisauskas —jau
nių.

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

, Kairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

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 312 771-82D0
ANNA DOCHES’ 

Lithuanian Representative

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444” So. WESTERN AVE.

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
/ PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
ffAUJIENOHS šiemet įnėjo metą. Minint tą snkaktj, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvtq dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžini m lietuvybėj ižlikimui ikel- 
blamsj Naujieną platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvoi tr pavergtu lietuviu lairrę 
neidamo* ir nesidėd&mot į sandėriui ru okupantai! ar Ją Įgalia 
tintais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratinei grupei, ju bendfax institu
cijas ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
įdelbdama platinimo vaju kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renest»,
KAINUOJA: Chlc*gol» Ir Kanidoft matams — $30.00, pvsil rrwfy — 118.00, 

trims min. — $330, vienam men, $3.00. Kitoje JAV rfetoie metimą 
— $26.00, pusei mėty — $14JX)r vienam mi n. — $2-50. UŽsIenluo* 
M — $31.00 metams. SusIpeŽlrrlmu! riunčleme irvaltf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

— Teisininkas Petras Stra
vinskas,nuolatinis Naujienų ben 
dradarbis ir Lietuvių Spaudos 
Klubo pirmininkas, sekmadie
nio naktį gavo antra širdies 
smūgį. Gydytojai uždraudė jam 
judėti ir rūpintis bet kokiais 
organizaciniais reikalais. Jo sau 
ktas valdybos susirinkimas tre
čiadienį neįvyks.Tolimesniu klu 
bo darbu turės rūpintis vicepir
mininkai, kol p. Stravinskas ne- 
atsigaus ir nesustiprės.

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

> Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

Kiš DCjVANA
7

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St. 

Chicago, Hl. 60608

Q Siunčiu_________  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

KNYGA — GERIAUSIA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose, t
Juozas Kapa c i nikis, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL f \

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

M. ZoJčenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina 82.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimaL Abi knygos parašytos lengvų, granu stiliumi.

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūst, likimą. 
Kaina $2. ,

Vincai žamaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PĄRAiTĖJt 
84 psL Kaina 8150.

Šie Ir kiti leidiniai yra gaunami *
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. <0608 

atallankant darbo valandomia arba užaakant paštu Ir pridedant 
čokj ar pinigine perlaidą.

PAVARDE IR VARDAS

1DRESAS

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

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

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

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 5o. ASHLAND AVĖ. 
523*8775

• Sunny Hills, Florida, ren
giamės aplankyti su automobi
liais š. m. kovo 5, 6, 7 d. d. 
Skambinkite M. Kiela (312) 
444-9655.

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

vieninteli 
lietuvį lai liniuką 

ChicA£O> ~~

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(i»taigoa) ir 
677-848?

(buto)

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENf — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dld.ll« nesirinkimas gero* rOšl.c fvalrlg preldy, 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.
185 North Wabash Avmtw 
2nd Floor Chic4co> HL 60601


