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BRAZILIJA NUTRAUKĖ GYNYBOS
SUTARTI SU J. A. VALSTYBĖMIS

BRASILIA. — Kovo 11 Brazilijos vyriausybė nutraukė su J. 
Ą. Valstybėmis sudarytą 25-kiems metams nepuolimo ir gynybos 
sutartį. "Sutartis buvo nutraukta, iškilus priekaištams iš Ameri
kos pusės, kad Brazilija nesiskaitanti su žmogaus teisėmis.

Brazilijos užsienių reikalų mi
nisterija formaliai įteikė J. A. 
Valstybių ambasadoriui notą, 
kurioje pranešama apie sutar
ties nutraukimą. Sutartis buvo 
pasirašyta 1952 m. Rio.de Janei
ro mieste, senoje Brazilijos sos
tinėje. Brazilija, be to, atmetė 
50-ties milijonų dol. vertės ka
rinę pagelbą, teikiamą JAV. Pa- 
galbabūk tai surišta su žmogaus 
teisių punktais bei klauzulėmis.

Brazilijos užsienių reikalų mi
nisterija sako, kad Amerikos 
valstybės departamento prane
šimas apie žmogaus teises Bra
zilijoje yra neteisingas ir tai 
yra kišimasis į Brazilijos vidaus 
reikalus. •

Amerikos kongresas, svarsty
damas karinę pagalbą užsienio 
valstybėms, buvo pareikalavęs iš 
valstybės departamento specia- 
laus .prąų^mp^aęie .žmogaus 
teises tose -valstybėse, kurioms 
bus teikiama Amerikos karinė 
pagalba, įskaitant ir Braziliją.

Amerikos valstybės departa
mento pranešimas kongresui vie
šai nebuvo paskelbtas, bet jo 
nuorašas buvo įteiktas Brazilijos 
užsienio/ reikalų ministerijai. 
Pranešime minima žmogaus tei
sių mindžiojimas, įskaitant po
litinių kalinių kankinimus ir kon
fliktus su . katalikų bažnyčia.

Continental banko 
trestas

Continental bankas buvo su
manęs sukurti 50-ties mil. dol. 
vertės trustą vardu Ag-Land 
Trust, kurio kapitalą sudėtų 
pensijų fondai ir įmonių pelno 
dalyviai, ir kurio tikslas supir
kinėti ūkių’ žemę. Pradžia jau 
buvo padaryeta. ,

Bankui tereikėjo gauti mokes
čių išimtį. Bet stipriai pasiprie
šinus žemės ūkio sekr. Berglan- 
dui ir kai kuriems kongreso na
riams, motivuojant, jog bus pa
kenkta ūkininkams, bankas ku
riamo trusto projektą atidėjo 
iki bus išsiaiškinta su žemės 
ūkio departamentu ir kongreso 
nariais.

130 metų brazilietis
RIO DE JANEIRO. — Kovo 8 

d. sulaukė brazilietis Justiniano 
de Silvia Pacheco 130 metų. Jis 
dar atsimena Brazilijoje buvusią 
vergiją. Jis pats vergu, o vė
liau buvo Brazilijos kareiviu.

Justiniano gimė vienoje Ha- 
siendoje, dideliame ūkyje, Mi
nas Gerais vergų šeimoje 1847 
m. Tais metais, kai Brazilijos 
monarchija suiro ir įsteigė 
respublika.

Vėsus, debesuotas
Saulė teka 6:08, leidžiasi 5:53

Irano ambasadorius 
įtikino “kalifą”

WASHINGTON. — Trys Azi
jos ambasadoriai buvo tie vy
rai, kurie sugebėjo sulaužyti 
Vašingtone “sukilėlio” Khalifa 
Hamaas AbduTKhaalis užsispy
rimo ledus ir tuo būdu išlaisvin
ti 134 įkaitus.

Irano ambasadorius A. Zahe- 
di įtikino “sukilėlių” vadą Kha- 
alį, kad ne jis vienas gyvena 
nelaimingą gyvenimą, kas ir pri
vedė Khaali palaipsniui suminkš
tėti.

Visa Vašingtone tragedija pra
sidėjo musulmonų sektos vado- 
,vui sau įsikalbėjus, kad jis gy
vena nelaimingai nuo 1973 m., 
fkatT-Hanąfo^ĮBUSEtaūnai, įskai
tant jo žmoną ir trys vaikai bei 
anūkai, buvo nužudyti kitos mu
sulmonų sektos. Khaališ norėjo 
savo sukilimu Vašingtone pri
versti išduoti jam žudikus, ku
rių penki yra nuteisti sėdėti ka
lėjime 140 metų.

Gubernatoriaus ir 
mero pasitarimai 
ČIKAGA_ Kovo 10 Ilinojaus

Gubernatorius Thompson ir Či
kagos miesto laikinai einąs mero 
pareigas Bilandic mero kabine
te tarėsi ir aiškinosi nuomonių 
skirtumus, liečiančius greitke
lio statybą skersai Čikagos mies
tą.

Jie nutarė susitikti dar kartą 
ir asmeniškai, važiuojant auto
mobiliu ar skrendant helikopte
riu, patikrinti vietas, kuriomis 
bus tiesiamas -greitkelis. Vieta, 
kuria bus tiesiamas greitkelis, 
numatyta Burnham koridoriu
je.

Policija okupavo 
universitetą 

C

SANTO DOMINGO. — Domi- 
niko respublikos policija, gero
kai “pakariavusi” su studentais, 
kovo 11 okupavo Santo Domin
go universitetą. įPoticija užė
musi universitetą rado namų 
darbo aštuonias bombas varto
jamas teroristų.

Studentų ir policijos “karo” 
metu 4 jaunuoliai buvo nušauti, 
30 asmenų sužeista ir beveik 
100 asmenų suimta.

Paskola New Yorkui
WASHINGTON. — Iždo sekr. 

W. M. Blumenthal patvirtino 
255 mil. dol. paskolą New Yor- 
ko miestui. Paskola padės New 
Yorkui bent laikinai išsikrapš
tyti iš finansinių sunkumų ir jį 
apsaugos nuo bankroto.

Šią vasarą Washington, D.C., Įvyks nuotraukų paroda. Ją ruošia Eastman Kodak 
bendrovė. Ši fotografija gavo premiją. Gyva katė laižo keramikos lietą-’ i katę. Michi
gan© valstijos, Ceresco miestelio 12 metu gyventojas Kirsten Marlatt privertė katytę 
palaižyti keramikinę. Kad ji tai padarytu, tai jam teko sviestu aptepti keramiškos 
veidą.

AMIN NEKREIPIA DĖMESIO J KALTINIMUS
NAIROBI, Kenija. — Los Angeles Times, kurs gavo slaptą 

Ugandos prezidentui skirtą raštą, rašo,'kad 1974 m. Ugandos 
prez. Aminas buvo gavęs 7 karininkų paruoštą raportą apie Ugan
doje vykstantį, nesibaigiantį žiaurumą ir kad kraštas morališkai 
.-ubankrutuos, jei nebus sutvarkytas* kariuohilfiės/Bauvaiiavimas. 
Bet prez. Aminas raportą, visiškai ignoravo.

Baisi krašto tragedija, kurią;
pranašavo karininkų raportas 
įvyko Aminui nelaukiant ir ne
sitikint. Dideliu skaičiumi ugan- 
diečiai kažkaip nežiniom dings
ta, masiniai žudoma Lango ir 
Acholi gentis, kas gali bėga į 
užsienį. Raporte sakoma, kad 
nubijiečiai yra samdomi žudikais 
Ugandos kariuomenės.

Ugandos karininkų paruoštas 
raportas buvo “draugiškai” duo
tas Los Angeles Times kores
pondento žiniai ir kuris buvo 
slaptai išvežtas iš Ugandos aukš
to valstybės pareigūno.

Ugandos pabėgėliai sako, kad 
raportas niekad viešai nebuvo 
pripažintas ir jo turinys nebuvo 
paskelbtas, bet priespauda žu
dynės, naikinimas genčių ir ne
siskaitymas su žmogaus teisė
mis tebesitęsia.

Anglijos ekonomija
LONDONAS. — žymiai nu

kritus svaro vertei, Britanija lai
kinai naudojasi siūlydama už
sieniui pigesnius gaminius. Bet, 
reikalai keičiasi, kai reikia pirk- > 
ti užsienyje brangesnę gamybai 
reikalingą žaliavą.

Britanijos gamyba dirbtinai 
stumiama į priekį. Apie 1.4 mi
lijonai britų n eturi darbo ir tas 
skaičius manoma pakils iki 2 
milijonų.

Anglijos Banko valdytojas G. 
Richardsonas, vertindamas 1977 
m., sako: “Mes susiduriame su 
dar vienais pasnikų ir asketiz
mo metais”. Bet kai kaikurie 
darbininkų unijų lyderiai neno
ri nei vieno — nei pasniko, nei ( 
asketizmo. Infliacijai siekiant X 
IG.GSJ’, vargu ar pasiseks Darbo 
Partijos vyriausybei sumažinti 
unijų apetitus didinti uždarbius.

• Balandžiai turi lengvus kau 
lūs. Balandžio kaulai yra leng
vesni už jo plunksnas.

Rodezijos chromas
WASHINGTON. — 1971 m. 

buvo panaikintas draudimas 
Amerikos įmonėms pirkti chro
mą Rodezijoje.- Dabar valstybės 
departamentas nori yeL uždraus
ti chromą pirkti Rodezijoje. 
Toks draudimas, jei jis bus se
nato priimtas,/ vers Rodezijos 
chromą pirkti, tarpininkaujant 
Kremliui, nes jis perka chromą iš 
Rodezijos, o’ -vėliau parduoda 
Amerikai brangesne kaina.

Sen. H. F. Byrd senate pasa
kė, turėdamas omeny valstybės 
departamentą: “Jūs prašote už
drausti prekybą su draugišku 
kraštu, kad galėtumėt padėti

priešui”. Pasak sen. Byrd, Ugan
dos prez. Aminas nužudė iki 
300,000 savo piliečių, bet mes 
nenorime apie tai girdėti ir nie
ko nedarome, bet mes kreipia
me dėmesį į Rodeziją, kuri to- 
kiu žudynių nėra ąiadariušį- _ .!/

Sen. Byrd dar pasakė: “JeT 
chromas nėra strateginė žaliava, 
kaip valstybės departamentas 
tvirtina, tai kodėl Prezidentas 
neįsako sustabdyti prekybą ne 
tik su Rodeziją, bet irisu Sovie
tais? Kodėl mes turime ugdyti 
Rusijos. ekonomiją ?”

Kritikuoja Amerikos 
politiką

BRASILIA. — Urugvajaus 
pasiuntinys Brazilijoje Carlos 
Manimi Rioš įvertino prez. Car
terio administracijos užsienio 
politiką neprityrusiai vedama. 
Esą, Amerika užsienio politiko
je pasireiškia kontraversiniais 
arba prieštaraujančiais pareiški
mais.

Danijos valdžia pataisė savo ekonominius reikalus, ekspor
tuodama lašinius ir kitokią kiaulieną. Valdžia sumokėjo 
geriausiam skulptoriui, kad pastatytų danų kiaulėms paminklą. 
Vaikai atvažiavo prie paminklo, kad pagerbtų patį naudin
giausią danų galviją. Paminklas stovi Aarhus mieste, di

džiausiame kiaulių auginimo centre.

SVARSTYS DISIDENTU KLAUSIMI 
RUSU PAVERGTUOSE KRAŠTUOSE

Andrei Gromyka nugabentas į ligoninę, 
kraujo spaudimas neduoda ramybės

ŽENEVA, — Šveicarija. — Amerikos diplomatai, veikdami 
pagal prezidento J. Carterio instrukcijas, nepajėgė įtikinti Jung
tinių Tautų žmogaus teisiii komisiją svarstyti žmogaus teisių 

‘klausimą Sovietų Sąjungoje ir komunistų pavergtose kaimyni
nėse valstybėse, šis klausimas keliais atvejais buvo bandomas 
svarstyti anksčiau, bet amerikiečiai nepajėgdavo klausimo įrašyti 
i dienotvarkę. Sovietinio bloko delegatai, balsuodami vieningai, 
kiekvieną kartą surinkdavo pakankamai balsų klausimui išbraukti 
iš komisijos dienotvarkės. Komisija surinkdavo pakankamai balsų 
svarstyti žmogaus teisių klausimą bet kurioje kitoje valstybėje, 
bet niekuomet nepajėgdavo svarstyti pagrindinių žmogaus teisių 
klausimo Sovietų Sąjungoje.

Prasideda recesija
Kanados ekonomija iš blogos 

padėties žengia į blogiausią. Kai- 
kurie stebėtojai mano, kad Ka
nada turi sąlygas atsigauti. Bet 
dabar daug bedarbių, infliacija, 
menki biznierių uždarbiai bei 

: nekoks pelnas ir užsienio pre
kybos balanso nuostoliai visus 
paliečia neigiamai.
-i.. Kanadiečių . akys dabar. nu
kreiptos”! Amerikos prezidentą, 
į jo administraciją. Kanadiečiai 
tikisi, kad Amerikos mokesčių 
sumažinimas padės Kanados 
ūkiui, nes daugiau laisvesnio pi
nigo padidins kanadiškų gami
nių pareikalavimą.

Tuo tarpu, Kanados gaminto
jų sąjungos ekonomistas priei
na tokios pesimistiškos išvados: 
“Mes pradedame antrą recesiją”.

Apkalbama Trudeau 
žmona

OTTAWA. — Kanados minis- 
terio pirmininko žmona Marga
ret Trudeau svečiuojasi New 
Yorke pas princesę Yasmin 
Khan, bet žmonės ir laikraštinin
kai jau nušnekėjo, kad ji New 
Yorke flirtuojanti su Mick Jag
ger, Rolling Stones kažkiokių ar
tistų grupės nariu.

Kanados ministerio pirminin
ko raštinė pranešė, kad -Margaret 
greičiausiai dalyvausianti iškil
minguosiuose pietuose skirtuose 
Britanijos ministeriui pirminin
kui James Callaghanui pagerb
ti, bet Margarete laikraštinin
kams pareiškė, jog ji atsisa
kanti būti Ottawoje ir dalyvauti 
pietų metu.

Fukuda nerems 
žmogaus teisių

TOKIJO. — Japonijos minis- 
teris pirmininkas Takeo Fukuda 
pareiškė, kad jis būdamas Va
šingtone pas prez. Carterį, Car
terio poziciją žmogaus teisių 
klausimais neparems, kadangi 
Japonijos ir J. A. Valstybių už
sienio politika yra skirtinga. Ja
ponija, pasak Fukudos, gerbia 
žmogaus teises, bet jų nemaišo 
su politika.

I Fukuda Vašingtone žada būti 
kovo 21-22 d.

■ 'Praeitą šeštadienį įvyko ste
buklas. JAV atstovas, teisinin
kas Allard K. Loewenstein pa
jėgė surinkti pakankamai balsų, 
kad Sovietų Sąjungos disidentų 
klausimas būtų įrašytas į Jung
tinių Tautų žmogaus teisių ko
misijos dienotvarkę ir pasvar
stytas iš pagrindų. Kaip papras
tai, reikia manyti, kad sovieti
niai disidentai turės progos liu
dyti komisijai apie sovietų kon
stitucijoje ir Helsinkio aktuose 
suras jfuš'pagrindirrfusžmogaus 
teisių nuostatus .ir rusiško ko
munizmo gyvenimo tikrovę.

Sovietų gyvenimą stebintieji- 
diplomatai negali suprasti, kas 
čia galėjo atsitikti. Paprastai 
sovietų valdžia pasiunčia į už
sienius pakankamai įvairiausių 
.'atstovų, kurie seka kieįkvieną 
svarstysimą klausimą, užmezga 
ryšius su komisijos nariais ir iš 
anksto, kartais duodami dideles 
privilegijas arba pažadus rei
kalingiems balsams surinkti, tuo 
tarpu šį kartą sovietų mekleriai 
nepajėgė surinkti reikalingo 
balsų skaičiaus, šį kartą teisi
ninkas Loewenstein turėjo pa
kankamai balsų šiam klausimui 
įrašyti į tarptautinės organiza- 
iijos dienotvarkę šį svarbų klau
simą. Iki šio meto politinės tei
sės sovietų diplomatams buvo 
didžiausias tabu. Jie sutikdavo 
svarstyti visus kitus klausimus, 
bet jie jokiu būdu neleisdavo už
sienio diplomatams patyrinėti so
vietinio gyvenimo praktikos. 
Tai esą ne užsieniečių reikalas.

Tuo tarpu sovietų diplomatai 
nesurinko pakankamo skaičiaus. 
Sovietinio gyvenimo praktikoje 
tai skaitomas didžiausias apsilei
dimas. Kas nors turės būtį at
sakingas, viešai apkaltintas ir 
nubaustas. Atrodo, kad šį kartą 
gali būti paaukotas pats užsienio 
ministras Adrei Gromyka. Jis 
nuo Helsinkio konferencijos pra
dėjo blogai jaustis, o kai prezi
dentas Carteris pasiuntė profe
soriui Sacharovui laišką apie 

pagrindines piliečių teises Rusi
joje, tai Gromyka gavo labai sti
prų kraujo spaudimą. Jis pa
skubomis buvo nugabentas į ge
riausią Kremliaus ligoninę. Jo
kių pranešimų apie jo sveikatos 
stovį tuo tarpu dar nepaskelbta, 
bet iš viso sovietų spaudoje jis 
neminimas.

• Skraidanti žuvią yra daug 
panašesnė savo išvaizda j lėktu
vą už bet kokį paukštį arba ki
tą skraidantį gyvį.

Rio.de


ŽYMANTAITĖS VASARIO 16 D. MINTYS
šių metų vaaaio 20 dieną 

Regina R. Žymantaitė pasakė 
Filadelfijos lietuviams nepri
klausomybės paskelbimo su
kakties proga kalbą. Ji visa 
buvo paskelbta vas. 24 d. Dir
voje. Ji iškėlė kelias origina
lias mintis, todėl ir norime, 
kad platesni lietuvių sluoks
niai susipažintų. N. Red.

šiandien yra nepaprasta die
na ir todėl, kad mes susirinko
me švęsti Lietuvos nepriklauso
mybę tame mieste, kur prieš 200 
metų buvo paskelbta Amerikos 
konstituciją. Mums, kaip lietu
viams ir, kaip Amerikos pilie
čiams yra reikšminga švęsti Lie
tuvos 59-tą nepriklausomybės 
atgavimo dieną šiame laisvės 
mieste, kur toji išdidi demokra
tija ir kūrybinga tauta gimė.

Vasario 16-ji diena suburia 
visus lietuvius iškilmingai vi
siems kartu atšvęsti tą istorinį 
Įvykį, vienoingumo dvasioje su
sikaupus, pakilti aukščiau kas
dienybės. Kad šioji garbinga 
diena būtų tęsiama, kol - ateis 
mūsų tautai vėl nepriklausomy- 
; ės ir laisvės diena.

’' - • • ” ’f

šių diėnų didžiausiu išeivijos 
rūpesčiu’.yra išlikti .lietuviais 
gyvenant svetimam krašte. Iš 
to klausimo išplaukiančia tema 
daugiausia ir bandysiu pasida
linti mintimis^ '..išeinant iš .ma
no generacijos Lietuvių.galvose
nos. ' ■

sulaukė nepriklausomos valsty
bės. Istorija visados turi dvi pu
ses: gerą ir blogą.

Ir dabar mes esam vieni pesi
mistai, kiti optimistai. Pesimis
tai koncentruojasi į blogąją pu
sę, netiki geresnei ateičiai, op
timistai į gerąją pusę ir turi 
viltį ateičiau Mes turime ieš
koti realaus balanso. Prisimin
ti praeities patyrimą, pamokas 
iš jo bei klaidas, ir atpažinti tau
tos gyvybingumą šiandien ir vi
somis jėgomis su optimizmu 
dibti, veikti lietuvių tautos rene
sansui.

Dabar kyla klausimas, ką ir: 
kaip mes, kaip lietuviai ir kaip' 
amerikiečiai galim veikti, kas 
turi būti. daroma. Man, rodos, 
yra lengvai suderinama būti ge
ru lietuviu ir tuo pačiu laiku 
būti geru amerikiečiu, žinoma, 
pradžioje tam reikia pasišventi
mo, o paskui visa tai vyksta sa
vaime.

Jlums lietuviams šį šventė- 
brangi, bet nėra maloni šiandien,’ 
nes ją lydi'liūdesys,''..kad mūsų 
broliai ir sesės-;.tėvynėj neturi 
laisvės. Tąip^i/^kąd’-męs; fhini- 
me tik 59-fūa; metus, nors; mūsų 
tėvynė Lietiąyaj turi mėtok tūks- 
tančio metų istoriją. Ji buvo di
delė, laisva, ji nešė sunkią prie
spaudą rusų caro valdymo lai
kotarpy. . Neprarado vilties, ne
pritrūko kantrybės, negailėjo 
pasišventimo ir aukos.. jie vėl

Kas kita yra Sovietų Sąjungo
je, kur visokiais būdai stengia
masi" Įgimtą tautybę paversti su
sovietinta, visas tautybes suta
patinti. Taip, kaip, airiai-ame- 
rikieciai italai - amerikiečiai ir 
kitį nors kalba tik svetima ang
lų kalba, bet jaučiasi tikrais ai
riais, italais. Mūsų atveju, mes 
ne tik galime, bet ir turime bū
ti gėri, lietuviai, neužpelnydami 
blogo amerikiečio vardo, nes lie
tuvių . tauta nėra laisva ir mes 
negalime impulsyviai kalbėti 
jausmais be kliūčių. Tai yra mū
sų moralė ir. šventa pareiga lai
kyti degantį tėvynės meilės ži
bintą ir šviesti tiems, kurie da
bar yra-tamsoje, kad mūsų el
gimasis, mūsų tėvynės meilė lik
tu kaip garbingos tautos vaikų 
pavyzdys ateities generacijoms.

Jeigu mes dabar nedarytume

la ir ginčais, bus veltui praleistas t joje. Kai kuriais atvejais jie tu- 
mūsų generacijos laikas. Betįri skirtis nuo tų, kurie gimė ir 
niekuomet negalime pamiršti,[augo užsienyje. Irtai natūralu, 
kad mūsų idealas yra kilnus, neš laikas ir visuomenė paskuti-
kilnesnis už kitų. tautų, kurių 
tėvynė yra laisva, ir jie visvien 
emigracijoj stengiasi išlikti tik
rais savo tautos patriotais.

Dabar aš noriu kreiptis į tuos, 
kurie priklauso dviem lietuvių 
generacijom užsienyje. Kurie, j 

nieko savo tautos išlaisvinimui, pav., gimę Lietuvoje, ten moks- 
mūsų elgesys, mūšų tyla tarnau- lūs išėję, profesiniai gyvenimui 
tų sovietų tikslams. Jei mes pasiruošę ir pradėję dirbti. Ant 
gyvensime tik savitarpio veik- ra kartą iš naujo kūrėsi išeiv
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Kryžiuočiu pilis

16-21 metų jaunuoliai patys sa
vaime nejaugs j mūsų tarpą ta 
pačia tautiškumo prasme. Aš tą 
kelias generacijos liečianti klau
simą keliu, nes žinau, daugeli 
jaunuolių tie klausimai kanki
na. Ir manyje yra buvę pasime- 

niu laiku tiek daug pasikeitė.
Kodėl aš tą klausimą keliu? 

Dėl to, kad aš dažnai girdžiu iš 
abiejų generacijų : “Jie nesu- timo momentų tarj dviejų kultū- 

pranta mūsų”. “Jie nepaiso mū- rų. ' Mano dilema lengvai išsi- 
sų” ir t. p. Aš pati ir daug kitų sprendė, nes aš turėjau keletą 

’įmano kartos žmonių norėtu ta ” x—

’! problemą išspręsti, nes ši pro
blema yra reali, neįsivaizduota.

Galvosena ir jausmai tų ku- 
. rie gimė svetur arba dviejų, trijų

. j metų būdami su "tėvais atvyko, 
mokėsi Europoj," vėliau kitame 
kuriam krašte, main, rodos natų-’ 
rialu ir logiška, kad lietuvišku
mas negali būti visiškai toks pat, 
kaip tii asmenų, kurie brendo ir 
mckslinosi, pay., 1930 metais ir 
gyvenimui ’ pasiruošusių 1970 
metais svetimuose kraštuose. 
Bet, tai dar nereiškia, kad šian-

šį skirtumą suprantančių vyres
niųjų asmenų, už ką jiems esu 
dėkinga. Nėra lengva viename 
asmenyje būti dviem, bet mūsų 
tautinė paskirtis to reikalauja.

' Ir tai, nors sunkiai, bet pasiekia- 
Įma. 0 gyvenimo patirtis rodo, 
j kad kas sunkiau pasiekiama, jgy- 

’Jjama, tas- ilgiau palieka atmin- 
' tyje ir labiau branginama už ki- 
Į tas vertybes.

Ką turim daryti, grįžti prie 
to klausimo, kad neliktume vien 
dejuojančiais pesimistais, nyks
tančiais dėl generacijų skirtumo,

dien tie užsieny gyveną lietu- > dėl neradimo bendros kalbos sie- 
kiant tų pačių kilnių idealų.

(Bus daugiau)

Anksčiau čigonės, spėda-

viai jaunuoliai mažiau lietuviš
ki ar mažiau domisi savo kilme.

Dažnai girdime skundus, kad 
vaikai nenori eit Į -bažnyčią, ne
nori atlikti tautinių pareigų, ne-
sijungia į politinę veiklą, viskam .mos laimę, sakydavo laimingus 
apatiškai nusiteikę, kad jie ne-i ir nelaimingus numerius. Nu- 
sūgebės reprezentuoti lietuvių i mens 8 buvo tikrai nelaimingas 
užsienyje ir .t.t Gvatemalos prezidentui Josei

nužudytas 1898 m. vasario 8 d. 
8 vai. vak. 8-toje gatvėje 8-me 
nr. 8 kulipkomis iir 38 kalibro 
revolveriu.

užsienyje ir .t.t
Bet. aš tiems skundams neno-'Mara Reyna - Barrios. Jis buvo 

riu tikėti. Būtų daug naudingiau 
į tą klausimą žiūrėti pozityviai, 
konstruktyviai ir praktiškai. Ką 
mes galim veikti, ką privalom 
daryti, kad pagyvinti interesą, 
kad suprasti vieni kitus. Man, 
atrodo, reikia tik daugiau tole-j (1291—1295) buvo piliečių nu- 
rancijos abiem generacijom savo verstas nuo sosto ir pakartas, 
tautinės paskirties supratimo.1 nes norėjo savo karalystėje įve- 
Ir taip pat, kurie šiandien yra sti popierinius pinigus.

• Persijos karalius Kandjatu
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(Tęsinys)

Pavakarė. Prietemos. Matosi tolumoje atlinguoja 
du gi vi taškai, tingiu žingsniu. Tautvilą pataria lukte
rėti. Iš ūkanų pasirodo berniukas ir mergaitė. Pasisako, 
atvykstą pas Žemaičių Viešpatį—Kęstutį, nes didi nelai
mė juos ištikusi. Žemaičių karalius—vienut vienintelė 
jų viltis. Jauni svečiai kviečiami pilin—nakvynei- Šeimy
nos menėje juos visus pasitinka Ilgaudė—Šeimininkė ry- 
kūne ir kviečia vakarienės. Svečiai pristatomi Trakų pi
lies šeimininkei Birutei, čia pat ir jos jaunamartė—Vy
tauto žmona Ona iš Sudimantų giminės nuo Eišiškės. 
Birutė juos apklausinėja. Juodu pasisako esą iš Pūtvės 
pilies, žemaičių Jogaudo vaikai-^Alvydas ir sesutė Ri
mantė. Juodu pėkštele ilgą laiką ėję. Birutė su ilgesiu pri 
simena savo Žemaičių Palangos kraštą, iš kur ir ji atvy
ko... Po pašnekesio visi nuėjo naktigulos.

Rytojaus dieną parvyksta Kęstutis, jam pristatomi 
jauni svečiai—pabėgėliai. Alvydas penkiolikos metų, Ri
mantė kiek jaunesnė. Kęstutis pasako:—Jogaudas, ąžuo
linis, žemaitis, menu gerai tą vyrą—jis apstų riterių bū
rį pelkėje ištaškė... Alvydas nusako, kaip tėvų pilį su 
talka lauko darbus bedirbant, visai netikėtai užpuolė 
kryžiuočiai, daug pilies, gynėjų žuvę, viską išgrobstęj pilį 
padegę pasišalino, likusius gyvus drauge ir jų tėvą Jo- 
gaudą surišę išsivarė vergijon. Prieš tai dar spėjęs jį įs
pėti, kad skubiausiai, paėmęs sesutę, už pilies sienų pa
sislėptų. Kol kryžiuočiai dingo, juodu ištūnoję seno me
džio dravėje- Juodu atvyko prašyti Viešpatį Kęstutį 
— išgelbėti jų tėvą iš tų kraugerių nasrų. Kęstutis rūpes
tingai išklausęs suramino, pasąkęs, kad jei jų tėvas dar 
gyvas, jis jį išvaduosiąs. Pasiuntė Alvydą į ginklūdes prie 
arklydžių:—Mankštinkis, grūdinkis ir viską galvon dė
kis, kai reikės pasišauksiu.

Pilies kiemas su gėlių daržais. Juose lankosi Danutė 
su nauja draugę Rymantėle. Per tvorjį pasigirstą,:—Lą-, 
bas vakarėlis! Kęstutaitė - Danutė -atsako^Labas vaka- * 
ras, Sauleni! Juodų, buvo įsimylėję. . Sąųlenis buvę sūnus 
vyriausio Kęstučio arklininko. Jis pasisako, kad kitą sa
vaitę turės iškeliauti Gardino link, pas Vytautą, jis yra 
pirmūnas ietininkas Stropaus būryje. Danutė palinki lai
mės kelionėje. Jis klausia:—Ar lauksi? Danutė jaudu- 
lingai tai pergyvendama,pasistengia su Rimante pasi
šalinti. . . , :

Rimantė randa beverkiančią Danutę. Ji nesupran
ta kodėl?. Saulenis iš veido ir kalbos regis negali būti 
blogas?. Danutė jai paaiškina, kad jos tėvui rūpi vis tie 
Žemaičiai. Lietuvius puola iš visų pusių—mozūrai, rusi
nai, totoriai. Tėvas sako,: Europoje—Valakų'ir Ispanų 
žemėse, vaikų . vedybomis karaliai pikčiausius priešus 
numaldo. Todėl užupernai ir mūsų Miklė nutekėjo į.Tvęrę.

Pasigirsta rago šūksniai ties pilies vartais. Tai at
vykstą Mozūrų kuhigaičio Jąnušo piršliai. Mošės Onos 
rengiama, Danutė verkdama sako: nenoriu.piršlių... ne
noriu svetimų jaunikių... nenoriu iškeliauti kažin kur 
toli, kaip Miklė, ir niekados namon nebesugrįžti. Vytau- 
tienė ima ją_ parankiui, ir vedasi aprengti, išpuošti. Mer
gaitė tarsi nukvaitusi, leidžiasi rengiama piršlyboms.

Už keletos dienų pily puota su šokiais. Jaunikis Ja
nusas nesirodo, jo šalmo plunksna iš neatsargumo su
laužyta, jis nervuojasi ir. nesiryžta... Galop, jo dėdė pir
šlys Danielius dovanoja jam savo šalmą. Atvyksta su 
palyda Janušas piršlybų puotos šokin, sutinka Danutę, 
kuri jam iš pirmo žvilgsnio patinka ir net pavydu pra
deda jo širdis liepsnoti. Atsiranda ir mylimasis Selenis, 
kuris šokio metu Danutei išmetinėja, kad ji išvyksianti, 
jį užmiršianti, svetimieins dievams gabiją bekurianan- 
ti. Danutė pasižada nepamiršti nei Trakų, galop, ir jo... 
Išvykstama medžioklėn į Punios girią. įvyksta tarp vieno 
senio ir jaunio lažybos, kas daugiau laimės. Senio įgudi
mas laimi. įvyksta pertrauka ir medžioklės Įspūdžiais 
pasiūturiavimas. Kitam varymui besiruošiant, atsiran
da ir Danutė prie Januso, kuris neužilgo nušauna juo
dą lapę ir stirniną. Pasigirsta atvaromas ir medžiotojų 
puolamas stumbras, prie jo mažas stumbriukas. Mirties 
agonijoj Įsiutęs stumbras puola medžiotojus ir Janusą 
sužeidžia Į šlaunį. Netoli buvusi Danutė vos išsigelbsti. 
Veltui stumbro pastangos išsilaisvinti, perdaug priešų 
ir jis merdėdamas nuvirsta į žoles. Mažąjį stumbriuką 
Danutė paima į Galvės Žebenkščių salą išauginti

(Bus daugiau)

1 - NAUJIENOS, CHICAGO i, ILL— Monday, March 14^ 1971



REFORMATU MINTYS VASARIO 16 PROGA
Nuo pat savo įsikūrimo pra-i 

džios Chięagoje, reformatai tra
diciniai rengė Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo sukak
tis, bet retu atveju jos buvo ap
rašomos spaudje. Šių metų mi
nėjimas, įvykęs vasario 20 dieną, • 
nuskambėjo naujomis minti-i 
mis, su kuriomis vertėtų supa
žindinti platesnę lietuvių Usuo- 
menę.

vo egzistenciją ir laisvę, ir visai 
kitu žvilgsniu žvelgia j tautos 
ateitį.

Dabar, kovojanti tauta savo 
žemėje, praktiškai perėmė va
dovybės vairą į savo rankas, ir 

i mūsų nuostabai duoda nurody
mus laisvojo pasaulio lietuviams 
ir jų politiniams veiksniams,. 

' I kaip privalo suprasti susidariu- 
‘ šią padėtį, kokiomis priemonė- 

Minėjimas pradėtas pamaldo-(mis tęsti tolimesnę kovą, ir net 
mis, į kurias be reformatų at-. įspėja mus apie priešų stato- 
silankė gražus būrys lietuvių mas pinkles išeivijos moraliniam 

masonų, Biržėnų klubo narių ir ir. politiniam sužlugdymui, 
kitų, kurie gausiai užpildė bažny- Tokia padėtis neprivalo muš 
čios patalpas. Gen. supt. kun. bauginti, bet priešingai, džiugin- 
St. Neimanas savo pasakytame ti ir moraliai stiprinti, nes tai 
pamoksle peržvelgė 59-ją Va- įrodo mūsų tautos gyvybingumą 
sario 16 sukaktį visai kitoje švie- ir jos neprarastą viltį į kovos 
soje. i į laimėjimą, ko vis daugiau pa-!

„ , . o, XT • ! sigendama gerbūvyje paskendu-Pamokslo įvade, kun. St. Nei- ...................•.šioje išeivijoje, manas nurodė į visai skirtingą,
mūsų tautos laisvės kovų-susi-1 Antroje savo pamokslo daly- 
klostymą, negu mes iki šiol bu-[je, kun. St. Neimanas nagrinė-- 
vome įpratę manyti. Apleidę sa- > jo lietuvių tautos laisvės kovą ’ 
vo.kraštą buvome įtikinti, kad moralinėje plotmėje. Iki šiol mū- ■ 
esame pašaukti būti savo tautos sų politiniuose veiksniuose vieš- 
ambasadoriais laisvajame pašau- i patavo įsitikinimas, kad neišven- 
lyje ir vadovauti laisvės kovai.

Tačiau, mūsų didelei nuosta
bai, pasiekiančios mus tėvynės 
pogrindžio spaudos žinios, ir iš 
prasiveržusių į laisvąjį pasaulį 
lietuvių sužinojome, kad ten di
delėje priespaudoje gimsta nau
jos dvasinės jėgos, kurios su
randa savitus kovos būdus už sa-

giamas karas tarp Rytu ir Va
karų atneš laisvę mūsų tautai. 
Tokia pažiūra yra svetima Ame
rikai, kurios išmintis remiasi šv. 
Rašto tiesomis. Kristus įspėjo 
savo mokintinius ir pasekėjus, 
kad kas su kardu kovoja, tas nuo 
kardo ir; žūha. Tą tiesą vaiz
džiai patvirtino visų Europos tau

Antanas Tamošaitis . Tapyba

rz^i-r _ X

■

f y

pasitraukianti iš kovos lauko se-

pergyvenamė drauge su visa tau- į Toks klausimo svarstymas ne-: pirmininkas, pabrėždamas, kad 
ta gilų susirūpinimą dėl mūsų egzistuoja pas reformatus. Jie' neprivalome nusiminti dėl mū- 
ateities. Mus baugina matant nelaiko tautą vienalyte mase, bet sų tautos ateities. Jo nuomone 
tirpstančias senosios kartos vei- organizmu, kuriame paskiri or
kėjų gretas ir drauge neaiškus ganai atlieka savo paskirtį. Kaip noji karta nepaliks tuštumos, nes

.nusistatymas ateinančios kar-;žmogaus kūne, kiekvieno organo sekančioji karta ateis į jų vie
tos. Tėv. žiburiuose nepersenai funkcija priklauso nuo kito, taip tas, cet jau vedina naujų idėjų.

, tilpo diskusinis straipsnis, at- tautos organizme vieno organo 
siųstas iš Vak. Vokietijos jau- veiklą sąlygoja kitą. Be politi-Į

■ nosios kartos atstovų, besimo- nės veiklos ne*j
Lietuvių į lietuvybės, be lietuvybės išlai

kymo liktų beprasmė politinė 
veikla.

: . NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

lietuviškąjį pamarį
336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamirį, senus |o 
flyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų. 1

1739 So* Halsted St, Chicago, HL 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozat Daupara*. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Odeagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės

■E7

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas

uių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo Ūk žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12 %) buvo ūkininkai ir po na-

bučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus —myli* 
mal Tėvynei Lietuvai”.
f Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik 85.00. 
Gaunama Naujienose.
Aa Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygų pasiųsime.

vargonais muzikui A. Kalvai
čiui. Po pamaldų dauguma daly
vių susirinko erdvioje parapijos 
salėje, kur juos laukė vaišės ir 
minėjimo programa, šios pro
gramos daliai vadovavo parapi
jos valdybos pirmininkė krt. H. 
Dilienė.

•Pradžioje supt. kun. P. Dilys

šiančių IV Pasaulio 
j Jaunimo suvažiavimui. Tame 
straipsnyje nurodoma kad isto- 

j rija pasukusi visai kitais keliais, 
Į negu buvo numatę senosios kar- 
; tos pclitikai. Tai itin ryšku V.
Europoje.

Akivaizdoje šio reiškinio, jau
noji karta negalinti paveldėti at
gyventas istorines ar ideologi
nes sampratas, bet turi ieškoti 
naujų, šioje srityje reformatai 
gali ateiti jaunajai kartai į pa
galbą, nes nuo pat tremties pra
džios nepasidavė mūsų politinių 
veiksnių skelbiamoms iliuzijoms 
ir savo veikloje orientavosi į 
besiformuojančią Jungtinės Eu
ropos ateitį, kurioje Lietuva tu
rės rasti savo paskirtį.

Šios krizės išdavoje vyksta 
lietuvių išeivijoje susiskaldymas 
į dvi priešingas stovyklas. Vie
noje pasisakoma už besąlyginę 
kovą prieš okupaciją ir už Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymą, kitoje — iškeliamas lietu
vybės išlaikymo pirmumas, ku
ris, jų manymu tepasiekiamas 
sustabdžius politinę kovą ir už
mezgus kuo plačiausius ryšius 
su kraštu.

minėjimą lietuvius masonus ir 
biržėnus. Sveikinimo žodyje pa
žymėjo, kad masonai suvaidi
no didelę rolę mūsų tautos isto
rijoje, apie kurią paprastai nu
tylima lietuvių raštijoje. Po

tų istorija, neišskiriant Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos.

Paskutiniai Gallupo statisti
niai daviniai įrodė, kad Amerika 
yra viena iš plačiausiai tikinčių 
tautų visame pasaulyje ir yra 
tapusi krikščionybės centru. Iš
rinkimas anksčiau mažai žino
mo, bet giliai tikinčio, Jimmy.
Carterio Amerikos prezidentu, j pasveikino gausiai atvykusius į 
kaip tik paliudija Gallupo tyri-1 
mo patikimumą. Mes pažinome 
Ameriką kaip industrinę ir mi- 
litarinę pasaulio galybę, pirmau
jančia moksle ir technologijoj’e, 
bet po moraliai žlugdančio Viet
namo karo užbaigimo ir Water- pralaimėtų Lietuvos reformaci- 
gate skandalo išaiškinimo, Ame- jos vedamų kovų, masonai XVUI 
rika iškyla kaip moralinė galy- am. perėmė vadovavimą lietuvių- 
bė ir pasaulio sąžinės balsas. 1 laisvės kovai. Atstovaudami Ap-

Pasiųstas mūsų prezidento vi-i švietos amžiaus idėjoms iškėlė 
sos Sovietijos disidentų vadui)švietimą į aukščiausias pakopas, 
A. Sacharovui asmeninis laiškas j sudarydami sąlygas kultūriniam . 
ir priėmimas ilgamečio koncen- suklestėjimui. Lietuvos nepri- 
tracijos stovyklų ir psichiatrinių klausomybės metais masonų ini- 
ligoninių kankinio V. Bukovskio 
Baltuose rūmuose, pakankamai 
įrodo, kuria kryptimi pasuko 
Amerikos pasaulinė politika. Tai 
lemtingas ženklas mūsų kovojan
čiai tautai, siekiančiai pirmon 
eilėn atgauti prarastas pagrin
dines žmogaus teises ir kartu 
nurodymas kokiais ginklais tu
rėsime kovoti už savo tautos 
laisvę ir jos ateitį.

Pamaldos buvo baigtos sugie
dojus tautos himną, palydint

ciatyva įsteigtas Rotary klubas 
Kaune sutraukė žymiausias lie
tuvių intelektualines jėgas, ku
rių tarpe reformatus atstovavo 
prof. kun. P. Jakubėnas ir prof, 
dr. . K. Kurnatauskas. Lygiai 
mielu žodžiu buvo pasveikinti 
atvykę į minėjimą biržėnai, kurie 
visuomet buvo artimi reforma
tams. <

Po to sekė pagrindinis V. Ka
roso tartas žodis: kur mes sto
vime? Įžangoje pažymėjo, kad

trumpai 
r,Sa''išia7kiui ikalbė:0 M- Eata,tis-antros g.e-

neraer^s s-^os kartės lietuvis, 
kuiis pareiškė paččką reforma-

i tams u’ gi iai prasmingą Lietu- 
į vos nepriklausomybės minėjimą

Kaip praeityje lietuvių tauta, • ir už suteiktą progą joje daly- : 
atsirėmusi į Rytprūsius, tegalė-1 vauti.
jo atlaikyk lietuvybės kovą. Užbaigai, krt. E. Gerulis pa- ' - 
prieš rusifikaciją ir poionizaci- ] demonstravo savo paruoštą fil- 
ją, taip dabar be tvirtos atramos i mą apie praeitą Sinodą. V. K. ••
Vak. Demokratijose būtų nerĮ 

įmanoma lietuvių tautai sėkminN 
gai grumtis prieš nepalyginamai 
didesnį pavojų už savo tautinės 
tapatybės išlaikymą ir laisvę. '

■ i

Užbaigus programą krt. H. 
Dilienė pakvietė išvėčius tarti 
žodį. Pirmas prabilo K. Ma

čiukas, Biržėnų klubo pirminin
kas ir žymus SLA veikėjas. Sa
vo sveikinimo žodyje nurodė, 
kad atvykę naujieji ateiviai pri
valėtų jungtis į senas Amerikos 
lietuvių organizacijas, nes tik. 
tuomi tegalima išlaikyti sukrau
tą politinį ir moralinį išeivijos 
kapitalą, be kurio būtų sunku 
tęsti kovą už Lietuvos išlaisvi
nimą. Pasidžiaugė, kad refor
matai yra plačiai įsijungę į Bir
žėnų, o taip pat SLA veiklą.

Antruoju tarė žodį Algis Mo
destas, lietuvių masonų klubo

Ugandoje pabėgo
NAIROBI, Kenija. — Vikto- • * 

rijos ežero pakraštyje, L'gando- 
je, pabėgo apie 680 kalinių, kai —■ 
tą kalėjimą užpuolė keli kulko- 

l svaidžiais ginkluoti kareiviai, no
rėdami išlaisvinti kalėjime lai
komą vieno pirklio brolį. Taip 
praneša Kenijos laikraštis Nai
robi Daily Nation. ri

Ginkluoti kareiviai, bet apsi
vilkę civiliniais drabužiais, pri 
važiavę prie kalėjimo Iganga ‘ 
vartų, sudorojo sargybinius ir, 
šaudydami iš automatų, įbėgę į "j 
kalėjimą paliuosavo pirklio bro- 
lį. Ta proga, pasinaudodami są
myšiu, kaip minėta suskubo pa
bėgti keli šimtai kalinių. «<•

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

orderi tokiu antrašu:

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

Taupykite dabar
pas mus

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

*
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

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

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

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

Juozai Kapačlnslcat, IIEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vr» natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIFFĖS (SPŪDŽIAI 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 anglų kalbų.

M. laUenko, SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

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

Pref. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuot* istorinė studija apia prūsų likimą. 
Kain* $2.

Vincas žamaltls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

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

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiusti SI.50 Čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

‘1

K

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami CertifikataL kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

file ir kiti leidiniai yra cannaml
NAUJIENOSE, 1739 Sa. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. UXM 

eHUankaiH darba valandamla arba užsakant paltu Ir prldadant 
Jek| ar piniginę perlaidą.

. .u ■■■;■,< I... IV i J1UI ” . ... ------ ------------ • 

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašantį paskutiniu 90 (1869-1959) metu 

Chicago s lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. _____

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį artu Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, ffl. 60608

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

TEL. 421-3070įsteigta 1923 metai*.
ĮetaJgo* pletuoM kiemą* automobiliam* psrtatytL

ZTnaujienosT^hicago a, ill.— Monday, March 14, 1977
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Paleckis suka laikrodžius pirmyn 
šimtmečiais r

Justas Paleckis, negalėdamas išsiversti iš Maskvos 
mokamos stambios asmeninės pensijos už karo metu ir 
dar prieš karą Sovietų Sąjungai padarytus patarnavi
mus, stengiasi rublį kitą uždirbti iš šalies. Jis pasižadė
jo bent kartą į savaitę parašyti Jokubkos Chicagoje lei
džiamai Vilniai bent po vieną straipsnį kuria nors svar- 
besnia lietuviško ar rusiško gyvenimo tema. Paleckis ga
lėtų daugiau parašyti, nes jam yra gana gerai žinoma so
vietų valdžios intervencija' į kelias lietuviško gyveni
mo sritis, bet žinomų klausimų buvęs aukščiausios “ta
rybos” pirmininkas nenagrinėja.

Paleckis tenkinasi banaliukais. Vilnies skaitytojai 
jau susenę ir lietuviško gyvenimo įvykių jie nepajėgia 
sekti, užtat Paleckis mano, kad Jokubkai rašomuose lai
škuose jis gali pasakoti apie savo keliones į Telšius, Į Pa
langą, į Šiaulius, Ukmergę ir kitas vietas. Vilnies skai
tytojams būtų daug įdomiau, jeigu Paleckis parašytų, 
kaip šiandien gyvena jo seni pažįstami, kurie savo laiku 
gyveno Telšiuose, Kaune arba Rygoje. Savo laiku Pale
ckis sunkiai vertėsi, o dabar jam šiek tiek lengviau, nes 
jis visvien gana įtakingas komunistų privilegijose. Tuo 
tarpu seni jo pažįstami nepriklausomos Lietuvos laikais 
geriau gyveno, o dabar labai jau sunkiai verčiasi. Būtų 
įdomu, ar Peleckis su jais dar susitinka ir kaip jie gy-; 
vena. ?

Paminėjęs apie savo kelionę į Maskvą ir pasaulio 
taikos šalininkų forumą, apie “taikos” gynimo komite
to posėdį Vilniuje ir apie Meškauskienės rašomą antrą 
atsiminimų tomą, jis Jokubkai į senus Amerikos vilnie
čius šitaip informuoja:

“Kai peržvelgiu vasario mėnesį atliktus savo 
darbus ir visuomeninę veiklą, gaunasi gana margas 
vaizdas. Mėnesio pradžioje mane pakvietė vidaus 
reikalų ministerijos kolektyvas ir jo visuomeninės 
organizacijos. Tame susitikime kalbėjau apie tai, 
kaip tarybinės santvarkos dėka Lietuvos pažangos 
laikrodis tapo pasuktas ne vienu, bet keliais šimt
mečiais pirmyn. Vasario 4 dieną dalyvavau poeto V. 
Montvilos 75-čio minėjime Meno darbuotojų rūmuo
se. Kitą dieną parašiau po laišką A. Bimbai ir S. J. 
Jokubkai-” (Vilnis, 1977 m. kovo 11 d., 2 psl.) 
Laiškas Jokubkai atspausdintas jau nurodytoje Vil

nyje, o laiškas Bimbai ko gero yra atmuštas Laisvėje. 
Tokių važinėjimų žinių, kurias savo bendradarbiams 
siuntinėja Paleckis, į dieną jis labai lengvai galėtų pa
rašyti po 20, bet jis visą dieną pašventė šiem diem laiš
kams. Save gerbiantis buvęs aukščiausios “tarybos” pir
mininkas gėdytųsi tokius dalykus pranešinėti, bet Pa
leckis rašo ir neraudonuoja, i 

Bet šiame laiške yra vienas visiems įdomus dalykas. 
Paleckis sako, kad jis kalbėjęs apie tai, kaip “tarybinė” 
santvarka Lietuvos pažangos laikrodį pasuko keliais 
šimtmečiais pirmyn. Jeigu jis būtų aprašęs, kaip “tary- 
bininkai” tą laikrodį suko pirmyn ir kaip jis pasuko, tai 
visiems būtų įdomu, bet savo reportaže, už kurį gaus pi
nigų iš nuskriaustų ir baisiai išnaudojamų Lietuvos 
darbo žmonių riebų atlyginimą, apie to laikrodžio pasu
kimą jis nei žodžiu nemini. Jis rašo, kad jis apie pasuki
mą kalbėjo, bet kaip tas pasukimas buvo padarytas — 
tai nei žodžio.

Jeigu “tarybinė” santvarka pažangos laikrodį pa
sukusi būtų bent vienu šimtmečiu, tai šiandien gyventų, 
kaip prieš karą gyvėno vokiečiai. Buvo pasakojama, 
kad lietuviai buvo atsilikę nuo voikečių bent 50 metų. 
Lietuviai neturėjo žemės ūkiui paruošti reikalingų ma
rinų, jie neturėjo reikalingų trąšų ir chemikalų, jie ne
galėjo prisiauginti tinkamo derliaus. Jeigu būtum galė
jęs palygint Lietuvos ūkininko gyvenimą su buvusiu

Jauna lietuvaitė pasižada būti padoria, teisinga ir gera

A. SVILONIS

nymu, pasakos turi gilios iš
minties, naudingos ne tik vai
kams, bet ir suaugusiems. Tie 
sa, pasakose būna dažnai pas
lėpta gili liaudies išmintis ir 
pamokinanti tiesa. Bet kažin, 
ar Šį taip opų klausimą spren
džiant, būt tikslinga naudotis 
pasakėlėmis? O be to, .palygi
nimas ne visada gali būt pa
kankamu pagrindu išreikšti 
tiesą bei pamokymą.

Taip pat keista dar ir tai, 
kad jo rašinio antrinė ant
raštė, kuri byloja, kad jame 
bus kalbama apie važiavimą 
lankyti giminių,o tuo tarpu vi 
same jo rašinyje visai nekal
bama apie jų lankymą, o tik 
apie jaunimo .vykimą okupan 
to pavergton Lietuvon.

Jis pasakos akmenis paly
gina su komunistinės propa
gandos “akmenimis”, kurių tė 
vai bijo, kad jų vaikai ten nu
vykę nesusižeistų. Tiesa, vai
kai ten nuvykę nesusikruvins 
kojų į akmenis. Bet jų baimei 
yra pagrindo, nes pavojai pa
vergton nuvykusiam jaunimui 
yra dideli. Okupantas rafinuo 
to melo ir klastos propagandi 
niais “akmenimis” gali ne tikį 
sužeisti, bet. apnuodyti lituviš- 
ką dvasią. Tokių ten buvoju
sių ir susižeidusių jų mes jau 
turime savo tarpe.

Be to, šio rasėj o paminėtos 
pasakėlės, perša ir kitą mintį. 
Jei laikytis jų pamokymų, tai 
išeitų, kad vaikų auklėjimas 

■iš viso nereikalingas, nes vai-

ripkui, ar tiems, kuriems 
tenka susitikti su atvykusiais 
iš Lietuvos lankytojais, ar ten 
gyvenantiems lietuviams, kurie 
aiškiai ir nedvejodami pareis 
kia, sakysim, kad ir apie kur
santus, gauni atsakymą, kad 
tai esąs būry? kvailių iš Ame
rikos.

(Bus daugiau)

Palm Beach lietuviai prisiminė

priimtos ir palydėtos audrim 
gaiš plojimais-

šio meniško sambūrio pasi
rodymas mažame Judo lietuvių 
telkinyje visiems lietuviams bu 
vo maloni Ir atmintina staigme
na. Išskirtinai šiam minėjimui 
Dr.Jono Basanavičiaus paveiks
lą nutapė ir klubui padovanojo 
klubo narė dainininkė Ringąilė 
Zotovienė.

Minėjimo programai vadova
vo ir jos dalyviams jautriu žo
džiu padėkojo naujai išrinktas 
klubo valdybos pirmininkas 
Vincas Mickus.
Pobūvis užbaigtas tradiciniais 

Užgavėnių pietumis. J, Dgh
PADĖKA

Palm Beaęh Lietuvių klubo 
(Floridoje) surengtame Dr. Jo
no Basanavičiaus mirties sukak 
ties minėjime, vasario m. 19 d- 
aukos buvo renkamos Ameri
kos Lietuvių Tarybai. Aukojo:

$50.00—A. ir V, Tonikai,
$25.00—K. ir A. šimuliai, J. 

ir J. Daugėlai,
$20.00 — O. ir J. Juozaičiai,
$15.00—Klubo valdyba,
$10.00—E. ir V. Mazoliauskai,

šiais metais vasario 16-toji 
diena yra dvigubo liūdesio • ir 
drauge dvigubo džiaugsmo šven 
tė. šiais metais tų dieną yra mi
nima 5 9-toj i metinė sukaktis, 
kai buvo paskelbta pasauliui 
mūsų tautos valstybinės nepri
klausomybės atstatymas, kurio 
šiandien vėl esame netekę; tą 
pačią dieną viso pasaulio lietu
viai liūdesio nuotaikoms prisi
mena, kad jau penkias dešimtis 
metų šią sukaktį mini be savo 
tautos patriarcho, Vasario 16 
dienos akto kūrėjo Dr. J. Ba
sanavičiaus.

Dr. J. Basanavičiaus prisimi
nimą vasario m. 19 d. surengė 
Palm Beach Lietuvių klubas. 
Metodistų šventovės salė pilnut 
pilnutėlė prigužėjo vietos lietub- 
vių ir svečių iš tolimesnų vieto
vių. Visų susirinkusiųjų nuotai
kos buvo pakilusios ir šventiš
kos.

Apie Dr. J. Basanavičių kal-Draugas atspausdino vasario šimtj metų gyvena šiame kra- įąį jšėję į patys per save iš-
• ’moks kaip reikią gyventi. Bet Į bėjo Jonas Daugėla. (Jo kalba 

kuriems ar su tokia mintimi gulimą su Jau ištisai paskelbta “Nau-
šte, bet vis dar slepia save.

Tuo tarpu - tiems,
mėn. 11 dienos laidoje kažkokio 
neva buvusio Sibiro tremtyje ir 
kalėjimuose lietuvio, prieš dešim anksčiau ar vėliau pavyko pas tikti, kuri griauna vaikų auk- jienose”).
tį atvykusio ę ši kraštą rašinį prukti į laisvąjį pasaulį, jie įėjimo pareigą, 

ar rašo

baL A. ir.A. Steponauskai,

$5.00—V, ir Ą. Gamai, A ir 
Ę, Rųkšėnąj, j. Budrevičius, J. 
B, Žękas,

-$2.00—V, Mickus, V. ir 0. 
Dovydaičiai,

$1.03—A, Papievieuė. Viso 
surinkta $200.00.

Visiems aukojusiems širdin
gai dėkojami ;

PLAM Beach Lietuvių! 
klubo valdyba

• Didžiausias Vezuvijaus ug- 
niakalnio išsiveržimas buvo 472 
m. Jo pelenai buvo nunešti la- 
baj toli. Už 800 mylių esančio 
Konstantinopolio gatvėse prikri 
to apie 2 colius pelėnų, vėjo at-

Meninę minėjimo programą
JB. reiškiama mintis, kad tė Į atliko St. Petersburgo lietuvai-

♦   __________• x_  1-- * v* * *r • .

joti siųsti jaunimo okupuotpn, vauja Elena Rūkšteliehė. Jog su 
Lietuvon, tai jau tikra pasaka, tartinai padainavo dešimtį lie- 
Kažin kam reiktų daugiau pa-'tuviškų dainų, kurios visos bu- 
tikėti, ąr šiam bevardžiui sibi- vo entuziastiškai susirinkusiųjų neštų iš Vezuvijaus.

’Pasitikėjimas savo patirtimi ir nesislepia, jie kalba
atvirai apie okupanto atneštą vai ir visuomenė neturėtų bi-'čių aštuonetas, kuriam vado- 

' *3 vergiją. Man 
rodos, kad slapuko išreikštos 
ir dar kontraversinėss mintys 
daugiau ar mažiau praranda 
pasitikėjimą įr sukelia įtari
mą. -

Rašėjas JB. savo rašinį pra-
>deda dviem pasakėlėm. Jo ma

pajėgumu“, kurio turinį neva h 
paaiškina antrinė šio rašinio ant Lietuvon baisią 
rašte apie važiavimą ir nevaria-į 
rimą aplankyti gimines.

Atrodo keistai, kad rašėjas, ra
šydamas taip opiu klausimu, sa
ve pri’dengia tik dviem anonimiŠ 
romis raidėmis. Bene bus toks 
pirmas rašėjas, kuris jau de-

rusų ūkininkų gyvenimu, tai lietuviai buvo bent 50 me
tų pažengę pirmyn, šiandien lietuviai sulyginti su ru
sais, tai reišia, kad jie yra atsilikę daugiau,, negu buvo 
nepriklausomos Lietuvos laikais.

Jeigu pažangos laikrodį komunistams būtų pavykę 
pasukti pirmyn bent du šimtmečius, tai šiandien lietu
viai ,gyventų, kaip savo laiku gyveno danai, olandai, 
brtai ir kitos kultūringos tautos. 0 jeigu “tarybinės” si
stemos paleckiai būtų pasukę laikrodžius bent tris šimt
mečius pirmyn, tai lietuviai gyventų kaip Amerikoje. 
Jie turėtų savo automobilius, jiems užtektų duonos ir 
riebalų, jiems nereikėtų siuntinėti babuškų, kurias so
vietinės Katiušos vis dar tebegaudo, o Lietuvos paštan 
atsiųsti rusai valdininkai vis jas tebevagia.

Jeigu tie laikrodžiai jau būtų pasukti pirmyn, o su 
jų pasukimu krašte būtų padaryta tokia didelė-pažanga, 
tai kodėl nei Lietuvą valdantieji komunistai, nei okukan- 
to pristatyti antrieji sekretoriai nesiryžtą^ amerikie
čiams tos pažangos parodyti. Pažangos nepaslėpsi. Jos 
nėra jokio reikalo slėpti. Kiekviena tauta savo pažanga 
giriasi, Ji nori parodyti ne tik savo kaimynui, bet ir iš 
toliau atvykusiam svečiui- Kiekvienam lietuviui būtų 
malonu pamatyti Lietuvoje padarytą pažangą, o dar 
maloniau Lietuvoje gyvenančiam mūsų tautiečiui paro
dyti tą padarytą pažangą. Tuo tarpu šiandien nei oku
pantas, nei Lietuvos komunistų partijos centro komite
to nariai tos pažangos atvykusioms amerikieuiams nepa
rodo. Čia Paleckis galėtų ateiti į pagalbą. Viename laiš
ke jis galėtų parašyti Jokubkai, kodėl komunistai ne
leidžia nuvykusiems amerikiečiams pamatyti ne tik pa
darytos pažangos, bet ir pirmyn pasuktų laikrodžių.

Deja, Lietuvon kelioms dienoms nuvažiavusieji Pa
leckio minimos pažangos niekur nemato. Jie mato di
delį nepriteklių ne tik pokarinėje Lietuvoje, bet jie ma
to tą patį vargą ir šiandien. Rusai komunistai ir jų tar
nas Paleckis pažangos laikrodžius suka tiktai savo vaiz
duotėje, Jokubkoms rašytuose laiškuose, bet jokios pa
žangos dabartinėje Lietuvoje nėra. Lietuvoje nuvažia
vusieji mato baisų išnaudojimą. Rusai atėmė iš lietuvių 
žemes, jas suvalstybinio ir pasimą visą lietuviškos že
mės derlių. Paleckis Jokubką ir kitus senukus apgaudi
nėja, kai kalba apie laikrodžių pasukimą šimtmečiais 
pirmyn. Rusus pažinusieji lietuviai atsimena, kaip so
vietų kareiviai laikrodžius Lietuvoje vogė, o apie jų su
kimą šimtmečiais pirmyn ir kalbos negali būti.

Lietuvių opera
Charles Counod :

5 v. opera

Romeo ir Julija
SPEKTAKLIAI 1977 m. kovo 26 d„ 8 vaL vakare 

kovo 27 <L, 3 vaL popiet ; 
balandžio 3 (L, 3 vaL popiet e

Marijos mokyklos auditorijoje, Chicago, Illinois
Diriguoja — ALEKSANDRAS KUČIŪNAS.

Dekoratorius — James Maronek
Bilietai MARGINIUOSE, 2511 W. 69th SU 
Bilietų kainos: parteryje — $12.50, 10, 8, 6; 

balkone — $11, 7.50, 5.
Paštu užsakantieji, prašomi prisiųsti čekį, įrašant Lithuanian Opera 

ir pasinaudoti šia atkarpa

LITHUANIAN OPERA į
| 6905 So. Artesian Ave. , . - | -
| Chicago, Illinois 60629

Prašau prisiųsti bit po ‘ dol.............. spektakliui
Prašau prisiųsti------ bit. po-------- dol, spektakliu

Vardas ir Pavardė ■ ----- - ■ — — , ■- i
I I

Adresas  .........     . .................———.

Telefonas -----------------------------------------------------------  ■■
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- Povilas Daubaras

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

XKUaEKfJKA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susnaruną 

ei neatsiliepia, skambinti 374-8°C4

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IK ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Pox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

REZ.: Gl 8-0873
DR.W.EISIN-EISixVAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHfHURG-IJA
6132 So. Kedzie Ave„ WA 5-2670 

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S-Menheim Rd.,Westchester, III 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis b 

kas antra šeštadieni 8—3 vaL 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

OR. K. A. V. JUČAS
4894441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
100? N. WESTERN AVĖ 
5?14 N WESTERN AVE 

Telefonas atsakomas 12 vai.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

Telef. BE 3-5893

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

3907 West 103rd Street • % 
V^^os pa<ai susitarimą

DR. FRANK FLECKAS
OPTOMETRIST  AS

KALBA LIETUVIŠKAI
W 71st St. —- Ta!. 737-5149 

tikrine ekiar Pritaiko akinius ir
Contact lenses” 

>L pagai susitarimą. Uždaryta tree

Staigi mirtis nuskynė Tave, kaip gėlę nepražydusią 
1976 m. kovo 13 dieną. Palikai šviesųjį pasaulį amžinai. 
Palaidotas Naperville kapinėse.

BUTKUS ■ VASAITIS
144C So. 50th Ave_, Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

0R. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
mais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUIPraeitą trečiadienį, kovo 9 d., 

Lietuvių Tautinėse kapinėse, 
Dauburų sklype gražiai buvo pa
laidotas buvęs Lietuvių Tauti
nių kapinių pirmininkas, ilga
metis tų pačių kapinių vicepir
mininkas ir apie 40 metų buvęs 
tų kapinių direktorius.

Povilą Daubarą į Tautines pa
lydėjo apie 20 automobilių, 
prisėdusių senų kovos draugų ir 
didokas skaičius jaunesnių vyrų 
ir moterų, kurie turėjo progos 
pažinti Daubarą įvairiose lietu
viškose organizacijose.

Povilas Daubaras buvo gimęs 
1980 metais. Amerikon jis atvy
ko 1912 metais. Lietuvoje pra
mokęs siūti, tuojau įsijungė į 
siuvėjų eiles, įstojo į siuvėjų uni
ją, pramoko vartoti Amerikoje 
naudojamas priemones drabu
žiams siūti, lyginti, baigti ir pa
ruošti ekspedicijai. Kada pra
sidėjo dideli Chicagos siuvėjų 
streikai trumpesnėm darbo va
landom ir didesniam atlygini
mui, Povilas Daubaras buvo ko
vojančiu lietuvių siuvėjų eilėse. 
Tuo metu Chicagos didelėse siu
vėjai turėdavo dirbi po 12 va
landų ir reikėdavo tenkintis cen
tais. Pasibaigus streikams, siu
vėjai siuvo tik po 8 valandas.

Reikalai Chicago j e pablogė
jo, kai prasidėjo didžioji depre
sija: Siuvėjams ir kitiems ne
buvo darbo. Lietuviai siuvėjai 
buvo organizuoti, jie metėsi į 
namų priežiūros — aženitoria- 
vimo darbą. Povilas tapo dženi- 
torium. Jis pramoko namų prie
žiūros, tvarkė vandentekį, pri
žiūrėjo pečius, stogus, duris ir 
kitus namų priežiūros darbus. 
Jis ir čia priklausė dženitorių 
unijai, kurion turėjo mestis di
dokas lietuvių siuvėjų skaičius. 
Padženitoriavęs kelis metus Po
vilas metėsi į Real Estate bizni. 
Tata pavyko gana gerai nupirk
ti, kelis senus namus, juos aptai
syti ir gerai parduoti. Jis ga
lėjo vesti’ne tik namų priežiūrą, 
bet ir namų pardavimu bei pir
kimu. Jis turėjo, progos susi-, 
nažinti su pagrindiniais'šioje sri
tyje veikiančiais įstatymais ir 
galėjo atsistoti ant kojų. Be to, 
Daubaras visą laiką dalyvavo 

lietu visko je^veikloj e. Pradžioje 
jis priklausė Amerikos lietuvių 
socialistų sąjungai, o vėliau Įsi
traukė Į Lietuvių Tautinių ka
pinių priežiūros darbą ir stip
riai visą laiką rėmė Amerikos 
Lietuvių Tarybą. Jis turėjo 
daug pažįstamų Įvairių pažiūrų 
žmonių tarpe, bet jis mokėda
vo, savo pažiūras apginti ir gy
vais argumentais jas pateisinti. 
Mėgdavo dalyvauti konferenci
jose ir pasiklausyti kalbų bei 
'iskusijų. Daubaras buvo Nau
jienų skaitytojas ir ilgametis jų 
rėmėjas. Kada socialistų eilėse 
Įvyko skilimas, tai Daubaras ne
ėjo su bimbininkais. Jis ne vie-

‘'Jei kas mane mylL laikysis mano žodžio Ir mano Tėvas jį mylės, nes pas 
jį atvuime ir apsigyvensime". — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas ji užeisiu ir va
karieniausiu su juuy. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

Vkį Žino, kad mirtis yra Žiaun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusi e ji? Į tą klausim 4 «Hako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STReET. CHICAGO, ILL. 50629
IV, RAŠTO TYRINĖTOJA

TBVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-6 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBUIAMS PASTATYTI

Vienerių metų mirties sukaktis

VYTAUTAS S. NORGAILA
mokytojas, šios šalies pilietis ir gynėjas.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Liūdini mes tavęs:

(Nukelta į 6 psl.)
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

tatef.: 776-2880
Naujc* r»x. 443-5545

2850 Wait 63rd St.. Chicane Iii. SO62< 
Taief.: PRcspact 8-5084

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

| Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom} 

į (Arch Supports) ir 11

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
direktorių 
Associacijos

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

barienei būti stipriai, nes pa- baro daktaras, o dabar, kelias 
skutinis mėnuo jai buvo pats dienas praleidęs ligoninėje, mirė

DR. ILONAS SEIBUTIS
ANKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS chirurgija 
7454 ’A'FST 63rd STREET - 

V*t.. scvrad. nuo 1—4 po pietų.

GAIDAS - DAIMID
J£*

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Mažeika & Evans

EUDEIKIS

r i

1:00 vaL popet. — Šeštadieni 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 i

Lietuviu Tautinių Kapinių koplyčia
5 — NAUJIENOS, CHICAGO K ILL.— Monday, March 14, 19H

I 
t

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ’iLL. S0608

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

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

metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ------------------------------- --------- --------------- **

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ------- ---------
Minkštais viršeliais tik ---------------------------------------------

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

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c, persiuntimo Išlaidoms^

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RJ-pablic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€€72

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. S74-4419

SOPHIĖ BARČUS i 
radijo Šeimos valandos 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadierfto 12^0 

ir sekmadieni nuo 8:30 iki--
vaL ryto.

Taltf.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 

2443 WEST 53rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-G834 

. Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gen© Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499J318

.^EfclkRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ž £ R ĖN A S 
Tel. WA 5-8063

Apdrausta* p«rkraustym«» 
ii įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

ną bimbininką sugrąžino Į de
mokratinį kelią. •

Daubaras buvo pašarvotas Fo
ran koplyčioje, esančioje visai 
netoli paskutinio jo gyvenamo 
namo. Antradienio vakarą kop- 
lyčion susirinko didokas būrys 
giminių ir senų pažįstamų. At
ėjo Jonas Zalatorius, senas Dau
baro draugas ir ilgametis Tau
tinių kapinių sekretorius P. Dap- 
seris, A. Dargis, Pavilonis, M. 
^Gudelis ir daugelis jaunesnių 
Daubarų šeimos draugų. . |

M. Gudelis susirinkusiems pa
sakė trumpą atsisveikinimo kal
bą. Jis nurodė, kad Daubaras 
buvo savamokslis, bet jis visą 
gyvenimą mokėjo mokytis. Jis 
Amerikoje, pas Mišeiką pramo
ko skaityti ir rašyti. Jis net ži
nojo, kaip žinią atskirti nuo pa
sakos. Jis Naujienoms labai daž
nai pranešdavo Įvairias žinias, 
jeigu tik jos jam atrodydavo pla- 
tesniems sluoksniams naudin
gos.

Daubaras buvo geras ir teisin- ’ 
gas žmogus. Jis gynė kapinių 
reikalus, dažnai save nuskriaus-Į 
damas. Jis turėjo daug drau-' 
gų plačiuose lietuvių sluoksniuo- Į 
se. Kapinėse jis nuolat stengda
vosi savo patirtimi dalyti su ki
tais ir daboti visuomenės gėrio. 
Daubaras buvo geras vyras ir; 
dar geresnis tėvas. Jis padeda- j 
vo sūnui Rojui vesti gėlių pre
kybą, rūpindavosi gėlių priežiu-‘ 
ra ir palaikydavo santykius sui 
klientais. Jis gana dažnai eida
vo Į susirinkimus, pasiklausy
davo kalbų ir dalyvaudavo dis
kusijose. Jis turėjo drąsos at
sistoti ir ginti teisingą politi
nę ar organizacinę poziciją.

Daubaro karstas buvo papuoš
tas daugybe gyvų gėlių vainikų. 
Kapinių direktoriai pasiuntė 
Daubarui puikų vainiką.

Gudelis susirinkusiems primi-
■ minė, kaip Daubaras mokėjo gra- 
i žiai sugyventi su savo šeima.

Kartais pasibardavo, pasikeis-
i ,davo griežtesniais žodžiais, bet' skaudžiausias. Paskutinėmis 30 ’ ir Daubaras. Ji verkia ašaras 
: mokėjo viską užmiršti ir sekan- dienų mirė dvi josios seserys,1 šluosto, bet moka sukaupti jė-
■ čios dienos savuosius pasitikti pusseserė Vaitkuvienė, Dr. Vait- gas ir eiti pareigas kurias jai
■ i su šypsena. Jis patarė, ypač Dau- kaus motina, kuris buvo ir Dau-

Mirusio Stanley Norgailos sūnau, kokiais žodžiais aš 
tave galiu prisiminti! Mielas sūnau! Mirties dieną užgeso 
saulės šviesa tau, mielas sūnau; palikai širdyse skausmą 
neišgydomą... O Dieve maloniausias, ramink motinų šir
dis sapnuose. Sulaukęs 48 metų, negalėjai gyvybės išlai
kyti. Motina, ašaromis krauju pasruvusiomis, kenčia ir 
kenčia amžinau Saulei tekant rasa sidabrinė ir aš kartu lai
stom tavo kapą. Motiną, pasaulio kentėtoją, palikai mane 
ašarų pasaulyje. Mes tave palikom aukštam kalnelyje. 
Tyla ir liūdesys motinos širdį spaudžia.

Motina Elizabeth Norgaila,
- ; 778-4935

teta Giraitienė su vyru, 
Radik su vyru, 
Skinkis su žmona, 
Urbon m šeima, 
Taylor su vyru, 
Rocco su šeima,

Bozar su vyru, 
Krikšto motina su šeima, 
Mažeikiūtės su šeimomis, 
Žmona July Norgaila, 
Ir trys vaikai — 
Linda, Victor ir Laura, 
Laukiam kada Tavo veidą, 
Apšvies saulės šviesa.

-, 4
-4

ir

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE !
TeL: Y Arts 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas-. LAIayette 3-0440

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1311

$8.00

$2.00

$100



Palaidojo Povilą Daubarą *-

uždeda kasdieninio gyvenimo 
smūgiai.

■ — Eug. Abromaitis, Racine, 
T-e iadienio rytą atlikus baž-’Wis., užsakydamas įvairių kny- 
t nes apeigas vietinėje bažny- atsiuntė ĮK-ukinę už kalendo
je. Daubaro karstas buvo j;.IZys Balčiūnas iš Lenion-

< i ’ ietuvių Tautines ir pa-‘l(j luo ,j|<s|u atsiuntė ?2. Dėkui.1 
as Daubaru sklype. Velio-.
anus palydėjo virš 20 ma- i — Dėkui poniai Onai Pėžienei

i rie kapo buvo susirinkęs iš Marquette Parko apylinkės 
didokas buys senų draugų bei už ankstybą prenumeratos pra- 
pažįstamų. Karstą nešė ilgame- tęsimą ir ta proga atsiųstą pen
tis veliunies draugas Jonas Za-|kinę Naujienų paramai.

š. m. vasario 25— 27 d. d.. 
Kultūros Židiny, Brooklyne, N. 
Y., įvyko VIJ Ko suorganizuotas 
jaunimui seminaras “Politika 
ir Lietuva”. Tam reikalui VLI- 
Kas paskyrė 3.375 dol. sąmatą.

Iri 
iii j 
ši:: u

Organizaciniais reikalais rūpi
nasi VLIKu narys jaunimu rei
kalams Antanas Sabalis.

— Gintautas Juodgudis iš (-hi 
cagos, ba’gęs žurnalistiką Min- 
nesotos universitete, buvo įga
liotas atstovauti Liet. Valstiečių 
Liaud ninku Sąjunggą VLIKo 
rengiamame jaunimo semina
re.

latorius, P. Dapseris, T. Dargis, 
A. Pavilonis ir jaunesni gimi
naičiai.

Nuleidus karstą j duobę, visi 
dalyviai buvo paprašyti j Mid
way restoraną, kur visiems buvo 
pasiūlyti skanūs pietūs. Buvo 
trys dideli stalai žmonių, kurie 
visą laiką kalbėjo apie velionio 
veiklą lietuviškose organizacijo
se ir Lietuvių Tautinėse kapinė-

se. Daubarienė ir sūnus Visieins 
dalyviams nuoširdžiai padėkojo.

Senas lietuvis

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

8 šio vajaus sąlygomis gali
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos, dydis — 
^2,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

9 Sveikatos patikrinti nerei- 
kia-

• šio vajaus metu apsidraudė 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų.

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

° Šia apdrauda turi teisę
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuviu draugai.

• Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis i bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

jums duos užpildyti ir pasira
šyti Non-Medieal pareiškimą 
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 apdraudos, 
brangsta.

3 Apdrauda 
nuo sekančio
sios dienos, kai SLA Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius •

9 Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma

kadangi viskas

pradės galioti
mėnesio pirmo-

vertė 
ap- 
va-

pa-

kreiptis i SLA sekretorę:

307 W. 30 Street 
ėw York, N. Y. 10001

Jeigu įdomaujatės Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

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

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

JUBILIEJINIU SIETŲ

NAUJIENOMS šiemet suėjo S0 metų. Bilnint tą xnkkktL gerbUnt pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas imžjnara lieturybėt išlikimui skel
biamas Naujieną platumo rajux

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuviu lilrvę. 
neidamos ir neridėdamof i sandėrius ru okupantais tr jų igalio- 
tlnlris.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupei, jų bendrai inrtitu- 
eljas Ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platininio 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, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes^s®.
KMNUOJA: Chlcigo|« Ir Kanadoj* metams — $30.00, pvse! nwfv — $!«.«, 

trims mėn. — $830, vienam men. 53.00. Kitose JAV vlttoie metams 
— $26.00, pusei metu — $14.00, vienam mėn. — $2-30. Vžrie n loo
se — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama Mvaltf ne mokama L

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą^

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St. 
Chicago, HL 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS

1DRESAS

Poetas Aleksander Ginsburg tapo

— Don Varnas Posto Pagelbi- 
nis Moterų Vienetas ruošia Bun i 
co ir kauliukų žaidimus kovo 
20 d. 3 vai. popiet posto salėje, 
6816 S. Western Ave. Parengi
mo pirmininkė Jean Pargaus- k 
kas praneša, kad bilietų yra pas t Į 
nares ar tą dieną prie durų. Bus J 
daug vertingų dovanų ir visi 
atsilankę bus pavaišinti. Visas veik|iu kovot<>ju pagrindines 
pelnas skiriamas kariams ligo- ‘ saus teises Sovietu Sąjungoj. Jis rei- 
ninfae. Parengimui pagelbsti
ponios: Anelė Pocius, Stella Mi-’a. Ginzburgas sovietų policijos buvo 
rowski, Marv Jurgel, V. Stanai-,įm?rki’i1.t?.rd^ ° vėliau iivežtas 1

w ° Tūlos kalėjimą.
tis, J. Stanaitis, J. Sobeckis, B. 
Ambrose, A. Garb., V. Jocius, 
R. Rodcliff, A. Shulmistras.

— Ponia Marija Matijošaitie- 
nė, Rochester, N.Y., pratęsė iš 
anksto be raginimo prenume
ratą, o savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $5 auka Naujienų pa
ramai. Mykolas Vitkus Miami, 
Fla., ir Petras Vaigįnis iš Euc
lid, Oliio, atsiuntė po $4. Tau
tietis iš Klevelando užsisakė Nau 
j ienas vieneriems metams, bet 
pavardės prašė neskelbti. Dėkui 
visiems. Platinimo vajaus pro
ga Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemo
kamai.

— Eugenijus Bukša yrą St. 
Joseph aukšt. mokyklos, West- 
,cliester priemiestyje, garbės ino 
kinių sąrašuose su visais “A’’ pa 
žymiais. Jis gy vena Chicagos 
pietvakariuose.

— Viktoras Kelmelis ir James 
Kash dalyvavo muzikinio vei
kalo "Hallo, Dolly” pastaty
muose Marijos aukšt. mokyklo
je. Režisavo Živilė Numgaudai- 
tė. Mikė Antikauskas vaidino St 
Turibius mokyklos statomoje 
dramoje “Ask Me No Ques
tions”.

Kadetas Antanas Gudinskas iŠ 
Hamiltono trečius metus studi
juoja St. Jean karo mokykloje. 
Jis palaiko ryšius su Montrealio 
lietuvių jaunimu.

— Juozo Masilionio vadovau
jamos Cliicagos aukšt. lituanis
tinės mokyklos mokiniai yra 
supažindinami su Amerikos lie 
tuvių organizacijomis bei jų 
sambūriais, Inž. J. Jurkūnas bu 
vo pakviestas supažindinti su 
Amerikos Lietuvių Tautinė Są
jungai

— Dail. V. Stančikaitės Ab- 
raitienės darbų paroda atidaro
ma kovo 26 d. 7:30 vai. vak. 
Nuolatinės Pagalbos parap. sa
lėje, Cleveland, Ohio. Bus atda
ra ir sekančią dieną. Parodų 
rengia Korp. Giedra.

— Pianistas Antanas Smeto
na iš Klevelando, sekdamas sa
vo tėvo adv. Juliaus ir senelio 
Antano Smetonos pėdomis, da
lyvauja ir politikoje. Jis prista
tė amerikiečių publikai Ameri
can Opinion biuro kalbėtoją Vi
lių Bražėną, trumpai nušvies
damas ir Lietuvos 
okupavimo faktus 
V. Bražėno veiklą 
vertino Aurelija
Dirvos 10 nr. Ji savo reportaže 
ir pasikalbėjime su V. Bražėnu 
atkreipė dėmesį, kad lietuviai 
yra suklaidinti apie John Birch 
ir kitas amerikiečių patriotines 
organizacijas.

— Matilda Marcinkienė 
rinkta Liet. Moterų Fed. 
cagos klubo pirmininke, 
Naruševičienė—sekr., Ona
valkienė — ižd., Marija Mace- 
vičienė —- parengimams, Ona 
Roznikienė — koresp., Elzė Di- 
minskienė ir Irena Sekmokienė 
—valdybos narėmis.

padėtį bei 
Paskaita ir 
teigiamai į- 
Balašai tienė

— Vincas Tamošiūnas ir Jo
nas Švoba, Amerikos lietuvių vi 
suoinenės veikėjai Detroite, bu
vo pagerbti specialiu banketu 
vasario 26 d. jų 75 m. amžiaus 
sukakties proga.

— Kpt. Rimvydas Navikėnas, 
buvęs su Kanados kariuomenės 
daliniu Vak. Vokietijoj, paskir
tas tolimesnei tarnybai į Mont- 
realio bazę. Jo sūnus Morkus 
pradėjo lankyti lituanistinės 
mokyklos parengiamąją klasę.

per-
Chi-
Lina
Juod

ZHK1MARIA NOREIKIENž — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2508 West 6Sth SU Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787

OidsHs atsirinkimas geros rūšie? Įvairiu prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
1333 So. Halsted Ft., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VAL ANTINAS

Bgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMIM3IA1 IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — 53.00.

įdomi H-.ygH kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių

siu čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

• 4 *>. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 50608

KNYGOS ANGLŲ KALBA

I

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZĄNAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia l-Tlll

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

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
CampbelL Virš $500 pajamų mėne
siui

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

ž I O R £ K I f E I

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

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradar.biautojus 
visiškoje laisvėje.

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

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO 'TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Welh 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legališko
mis formomis — 83.50.

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

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

viezdntelĮ

(boto)

185 North W*b«b At«w

J. Jitmln.*, A KISS IN THE DARK. Piki 
aprašymai, paimti 15 gyvenimo. Lengvas stilius, 
150 psL Kaina S2.5O.

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

Dr. Juozą* B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki *r 
piniginę perlaida.

1739 South Halted Street, Chicago, HL 50608

66 IR MOZART — 3 mieg. mūrinis 
bungalow. $22,500.

66 IR WASHTE?<AW 6 kamb. mū
ras labai gerame stovyfje su oro vė
sinimu. $29,900.

72 IR SAWYER — 6 kamb., gali
mas praplėsti mūrinis. Dideli miega
mieji Įrengtas rūsys, garažas. $37,000.

60 IR NARRAGANSET — 6 kamb. 
Ranch stiliaus namas su garažu. 
$39,500.

69 IR LAWNDALE—3 mieg. mūrinė 
rezidencija, rūsys, garažas. $42,700.

67 IR HOMAN — 1^ aukšto mū
ras, 5 kamb. apačioj, 6 viršuj. Įreng
tas rūsys, platus sklypas, garažas. 
$36,500.

72 IR MOZART — 20 metu mūras.
2 aukštu po 4 kamb., rūsys, garažas, 
$43,500.

72 IR FRANCISCO — 4 butų mū
ras, natfja šilima gazu. $54,900.

57 IR SACRAMENTO — 8 butų 
mūras geram stovyje. $75,000,

66 IR FRANCISCO — 10 butu, visi 
po 3 kamb. $75,000.

42 IR WESTERN BLVD.— 12 butų. 
$20,000 metinių pajamų. Tik $72,000.

BUDRAITIS REALTY
, ĮVždri apdrauda. — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

BRIGHTON PARKE parduodamas 
14 m. mūr. bungalow su 3 mieg. ir 
pilnu rūsiu. S38,000.

DU 2 AUKŠTŲ NAMAI su 5 butais 
prie 46 ir Troy. $48.000.

Skambinti VITUI. 
BUD’S RE, TEL. 847-5100.

BARGENAS PRIEMIESTYJE
Barien apylinkėj, netoli 1—55 ir 

Casg Ave, didelis Colonial stiliaus, 
namas 10 metu senumo su 4 miega
maisiais. šeimos kambariu, natūraliu1 
židiniu, formaliu valgomuoju, virtu
ve su užkandine. 2% vonios kamb. 
pristatytu 2 mašinų garažu su šoni
niu įvažiavimu, Įrengtu patio. Išsi
skyrusi pora nori greitai parduoti už 
virš $60,000 bargeno kainą. Sutau
pykite daug pinigų skambindami MI
CHAELS.

Tel. 254-8500. --- ’ i
FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

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 DO CHES 

Lithuanian Representative

i

NORMANĄ 
URŠTEINA

TeL 263-5828 
(įstaigos) ir

1 ■■"N

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

— 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.

« _ MAUJIMMO*, CMtCAoo •, iLų_ Monday, March 14, 1977

DIDŽIULIS gražiausias 2 butu mū
ras Marquette Parku patogiausioj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. įmokėti apie $15,000.

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

I LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci
ja. vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedu. Sausu pušu 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 aukštu 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 
garažas iš geru rankų priešais parką. 
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
Narny Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu C h ica gos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit 
rantuotarUir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave* 

TeL 927-3559

TAISAU NAMUS
IR VISKĄ NAME 

Telef onuoti: 
476-7727 arba 523-9367

ga-

DĖMESIO 
>2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 5o. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

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

M. ŠIMKUS 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
I 4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminiv 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir .kitoki blankai *

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.

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas. 
Nes jos rašo tiesą 
Ir veda j šviesą.

a


