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LOS ANGEl
SEKRETORIUS VANCE BUVO SUSTOJĘS 

TURKIJOJE IR GRAIKIJOJE
Premjeras Begin rengiasi ieškoti būdų tęsti 

pasitarimus su prezidentu Sadatu
ATBNAI, Graikija. — JAV sekretorius Cyrus R. Vance, 

baigęs pasitarimus su Egipto prezidentu Anwar Sadatu ir Izrae
lio premjeru Manahem Begin, išskrido Į Anjkarę, kur kelias va
landas tarėsi su turkų vyriausybės atstovais Kretos salos, šiau
rės Atlanto Valstybių Sąjungo ir taikos Viduržemių jūroje rei
kalu. Sekretorius Įtikinėjo turkų vyriausybę ir karo vadus, kad 
reikia rasti bendrą kalbą ir organizuoti apsaugą nuo tykojančio 
priešo; Iš Turkijos sekretorius atskrido Į Atėnus, kur nori pasi
kalbėti su Graikijos premjeru ir užsienio reikalų ministeriu Kre
tos salos ir šiaurės Atlanto Sąjungos klausimais.

Premjeras Begin pradės
pasitarimus

JERUZALĖ, Izraelis.—Prem
jeras Begin keliais atvejais pa
reiškė, kad jis prižadėjo neda
ryti jokių naujų koncesijų Egip 
tui, bet -j is stengsis tartis tai
kai stiprinti. Izraelio premje
ras labai atydžiai išklausė sek
retoriaus Vance nuomonę nesu
sipratimų reikalu_o. vėliau jam 
prižadėjo ieškoti priemonių tai
kai įgyvendinti. '

Izraelis norėjo tuojau pasių
sti delegaciją Į Egiptą, kad ga
lėtų aptarti abiej ų valstybių 
taikos galimybes. Beginąs no
rėjo, kad tuojau būtų pradėti 
pasitarimai taikai įgyvendinti.! 
Jeigu komisijos - negalėtų, tail Tris priemaišalas gali būti 
pats Bėginąs yra pasiruošęs} karcinogeniška (sukelianti vė- 
vvkti ir vėl tartis.

Nedegantys vaikų 
marškiniai kaštuos 

valdžiai $55 mil.
JAV Senatas nubalsavo at

lyginti drabužių fabrikantams 
už nuostolius dėlto kad valdžia 
buvo leidusi vaikų miegamųjų 
marškinių audiniuose vartoti 
nedegamąją'Aedziagą' Tris,’ b 
dabar tyrimai parodė, kad ta 
medžiaga gali sukelti vėžį. Ne
degamą Tris medžiagą buvo Įsa 
kyta naudoti nustačius, kad 
daug nelaimių atsitnka dėl de
gančios medžiagos.

’žį) medžiaga.
Sadataš nenori greito 

pasimatymo
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KALBĖJO TARYBOS PIRM. FERRARO, 
RONS. ČEKANAUSKAS, SIMAS KUDIRKA

Mokykloms išleido 750,000 brošiūrėliy, patarė

l.OS A.XiiELES. Cal. — Praeitą penktadieni Los Angeles 
miesto'taryba nutolt sausio 23 dieną paskelbti Simo Kudirkos 
Diena.— telefonu pranešė Naujienų bendradarbis1 Vladas Bakū- 
nas. — Miesto t į r \ bos. salė buvo pilna žmonių. Svarbiausią kalbą 
miesto tarybos nariauv pasakė meras Ferraro. Į šį saviv. posėdį 
buvo pak'.iestas pats Simas Kudirka. Kartu su juo į posėdį atvy
ko ir iJetu.vos generalinis garbės konsulas inž. Vytautas Čeka
nauskas.

su 30 metu sulaukusiu kovo'oju už Lietuvos laisvę Vincu Mankum. Mankus atvyko 
pradžioje, kai ,'buvo mėginama Lietuvos nepriklausomybę atgauti. Mankus buvo ir

Simas Kudirka ''sveikinasi 
į Amerika šio šimtmečio 
tebėra Amerikos. Lietuviu Tarybos narys, rėmė Amerikos lietuviu pastangas Kudirkai išlaisvinti iš rusu kalėjimo. 
Mankos džiaugiasi, kad Lietuvos pavergimo klausimas pirmadienį bus taip plačiai amerikiečiams aiškinamas.

Brežnevas, Castro
Beginąs, gerokai pakenkęs pa <. - • 1 r •!

įtarimu ei?ai, norėjo tuojau rankOHllS, AiriKOie
A _ -fl*-   -  * -- - - -T- X

nei» eop- žarsto žarijas 
adnfc atsisakė J

PAKISTANIETIS NUGINKLAVO LĖKTUVO, Nuomonės apie
GROBIU JĮ GEROKAI SUMUŠĖ

Pabėgęs Pakistano kariuomenės karys norėjo, 
kad lėktuvas nuneštų jį į Indiją

KARACI, Pakistanas. — Kariuomenės dezertyras sugebėjo 
pagrobti keleivinį Pakistano lėktuvą ir pareikalauti, kad jį nu- 
skrisdintų į Indiją. Maskę- užsidėjęs ir revolverį rankose laikan
tis dezertyras padarė klaidą, leisdamas lėktuvo kapitonui nusi
leisti ir pasimti reikalingų degalų. Derybas su grobiku atėjo ves
ti pats keleivinių lėktuvų bendrovės pirmininkas Nair Khan.

Pietų Afrika

tęsti pasitarimus, bet nieko 
gero is to jo noro
to prezidentas Sadats atsisakė 
toliau su Beginu tartis, nes jis 
labai greitai kaitalioja nuotai
kas.

Jeigu premjeras Beginąs no
ri tęsti pasitarimus, tai jis turi 
pasižadėti ateityje šitokiais iš-

NAIROBI, UPI.—Vakarų dip 
• lomatai Zambijos mieste paty
rė, kad Kubos karimai patarė
jai Įvairiose Zambijos stovyk
lose pačiame Rodezijos pasieny
je treniruoja Rodezijos juodžius 

sišokimais derybų neardyti. nacionalistus partizanus. Turi- 
-a - įmomis žiniomis prieš keturis Vaiwe patarė tęsti pa^tanmus mėnesius ~ - Zamba]_

Sekretorius Van.ce, prieš išs-ve. Afrikonu Liaudies Sąjungos 
krisdamas iš Izraelio dar kartą stovyklas Zambijoje buvo per- 
premjerui Beginu! pasakė, kad kelti 75 kubiečiai kariškieji pa- 
pasitarimai su Egiptu -privalo1 ---------------- T-'x”n
būti tęsiami. Sekretorius savo 
nuomonę pranešė Šariatui, ku
ris griežčiausiai atsisakė. Jis 
nori, kad ateityje panašių ne
apgalvotų išpuolių oficialiuose 
pasitarimuose nebūtų.

Sekretorius sutarė su abiem 
pusėm, kad jų atstovai netru
kus tęs pasitarimus. Oficiali 
formulė sako, kad pasitarimai 
tik trumpam laikui nutraukti 
ir netrukus bus tęsiami.

KALENDORĖUS
Sausio 23: Emercija, Ildefonsas,
Tautviiė. Tyrūnė, Garbenė,

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:52
Oras: Saitai

-------------------------------------- Savivaldybės nariams trumpą 

Somalija pasiruošus'
k a. Prasmingą kalbą pasakė 

| garbės konsulas Čekanauskas. 
[Salėje buvo daug'vietos <ry\en-

WASHINGTON. D. C. — So-’tojų, jų tarpe buvo didokas skai 
malijos preziedntas kreipėsi į £jus I os Angeles lietuvių, 
demokratines, valstybes, prašy-: Pirmadienį, sausio dienos 
damas ginklų ir kariškos pa-! vakarą. Kalifornijos SBC tele- 
galbos. Sovietų Rusija siunčia vizijos stotis rodys filmą "Simo 
mmierniškiausius ginklus i Etio- Kudirkos pabėgimas”. Filmas 
piją, o Kuba siunčia patyrusius. hus rodomas nuo S valandos iki 
savo karius. Somalija, negavusi, 10_tos valandos vakaro. Filmas 
pageidautos paramos, yra pasi- vaizduoja Simo Kudirkos išgy-

* veuim u.s kai jis -n ut a iė šokt i 
; nuo sovietinio žvejų laivo į Ame 
i rikos pakraščių sargybini laivą 

Vigilante”.
Eihuo gamintojai iš anksto pa 

Įruošė didelę “Simo Kudirkos pa 
I bėgimo” reklamą. Apie filmą 
-■ rašo ne lik angliški laikraščiai.
bet ir kalba televizijos bei radijo 
stotys. Miesto savivaldybė, pa
tyrusi apie ruošiamo filmo ro
dymo dieną ir laiką,, sausio 23 
dieną pavadino Simo Kudirkos 
Diena.

niovusi ^artis,?>jL JEjūopųo?
riausybe taikai atstatyti.

Ar Somali jos preziedntui Bar 
re pavyks susitarti, tuo tarpu i 
sunku pasakyti. Etiopijos vy-j 
riausybė pirma nori duoti maiš
tininkams skaudų smūgį, b tik
tai vėliau tartis. Dabartiniu me 
tu Etiopijos valdžiai būtų labai 
sunku susitarti, nes Somalija 
kontroliuoja beveik visą Oga- 
deno provinciją.

į CONCORD, New Hampshire 
I gi bernatorius Meldrim Thomp- 
1 son telefonu pasikalbėjime iš 
Pietų Afrikos, kur yra iškelia
vęs susipažinti su tikrąja padė
timi pareškė, kad jo patyrimu 
ir Įsitikinimu, Pietų Afrkos re- 

ispublikos premjeras John Vor- 
■ ster “yra vienas iš žymiausių 
j valstybininkų vyrų šių dienų 
pasaulyje”.

Gubernatorius Thompson pa
reiškė, kad Vorsterio vyriausy
bė labai gerai pažįsta savo kra
što vidaus padėtį ir problemas, 
apie kurias skaitome tiek daug 
šališkų ir perdėtų praneši
mų.

Negrai Pietų Afrikos respub
likoje uždirba penkis kartus 
daugiau, negu bet kur kitur Af
rikos kontinente. Jie balsuoja 
miestų rinkimuose arba savo 
genčių gyvenamuose rajonuose. 
Be to, dabartinė valdžia ruošia 

| si praplėsti ir užtikrinti kaip munistais d;

Bendrovės pirmininkas, dvie-. 
jų patarėjų lydimas, atėjo Į lėk
tuvą ir pradėjo pasitarimus,kad 
išaiškintų,, ko lėktuvo grobikas 
iš tikrųjų nori. Kai paaiškėjo, 
kad jis nori tiktai patekti į In
diją. tai derybas vedęs pirmi
ninkas sutiko tai padaryti.

Pirmininkas nuginklavo 
grobiką

Bendrovės pirmininkas, prizą 
dėjęs nuvežti dezertyrą Į Indiją 
ir baigęs pasitarimus, atsisvei
kino, apsisuko ir buvo beišeinąs 
iš lėktuvo. Nespėjo jis atsisvei 
kinti ir apsisukti, kai staiga vėl 
atsisuko,griebė grobiką už ran
kos ir vertė jį ant grindų. Tuo 
tarpu grobikas pajėgė paleisti 
vieną šūvį ir sužeisti pirm inin- 

dabar kariškai veikia mažų ma-lką i šlaunį. Pagalbon metėsi ki- 
vicnuolikoje Afrikos J ti patarėjai. Jie tuojau nugink

lavo grobiką jį gerokai apkūlė 
ir išvežė į policijos nuova
dą.

Trys vyrai atėmė iš grobiko 
revolverį, nuplėšė maskę ir nu-1 
statė dezertyro asmenybę. Jis!

| maišelyje laikė kelias “bom-l MEKSIKA, sostinė. — JAV ljaį paruoštoje sutartyje. Atro- 
TEL AVTV. — Distrikto tei-jbas”, kuriomis grasino lėktuvo | viceprezidentas Mondale, grįžęs |(]0 

smas nusprendė amerikietį stu-l įgulai. Paaiškėjo, jog tai buvo is Ottawos, kur vedė pasitari-j tvirtinti naują susitarimą. 
, . a------------------- s o—s*ne txvmbos, bet sulankstytos---------  ---- -------------------------------------

skardinės.
Dezertyras atiduotas teis- 

mui.Jis bus baudžiamas pagal

tarėjai, kurie apmoko Jošua 
Nkomo vadovaujamas juodžiu 
nacionalistų partizanų grupes.

Karinių patarėjų dalinį atkė
lus į Zambiją reiškia, kad Kuba

žiausiai 
valstybių.

Amerikietis žydų 
kalėjime

Somalija teisinasi
NAIROBI, Kenija.— Somali

ja penktadienį pasiūlė bešališ
kiems stebėtojams atvykti Į 
Ogadeno srities su Etiopija ko
vų zonas ir patiems įsitikinti, 
kad reguliarė Somalijos kariuo
menė tose kovose nedalyvauja.. 
Somalijos charge d’affaires Da- 
ir Hussein Dirir spaudos kon
ferencijoje Somalijos ambasa
doje pasakė, kad visame konf
likte su Etiopija dalyvauja tik 
Ogadeno srities etninės somalųj 
sukilėlių grupės. kituju. taip juoduju ir hindu-

Etiopai atsisakė bet kokias J sų (indų) reprezentaciją kraš
to administracijoje.darybas dabar dėl taikos su 

somalais pradėti, kol iš Ogade- 
no nebus atšauktos visos Soma
li jos karinės pajėgos.

Mondale aptaria

— Suvažiavusiems gydyto
jams specialistai pranešė, kad 
aspirinas yra pats geriausias 
vaistas širdies priepuoliui gy- 
dvti.

i *

Andreotti tariasi 
su partijų vadais
ROMA, Italija. — Griežtas 

prieš komunistus premjero 
Andreotti pareiškimas 
dabartinę krizę. Premjeras An
dreotti aiškiai pasakė, kad ko
munistų jis nepriims i kabinetą 
dėl komunistinio jaunimo kraš
te keliamo nerimo.

Dabar tas pats Andreotti vėl 
įpareigotas sudalyti naują mi- 
nisterių kabinetą. Jis tariasi su 
visų partijų vadais. įskaitant ir 
komunistus. Pasitarimas su ko- 

avė pagrindo spė
lioti. kad Andreotti gali pakvie
sti komunistus į naują kabine
tą. Bet spėliotojai nežino, kaip 
suderinti jo anksčiau padarytą 
pareiškimą, kad jis komunistų 
į kabinetą nepriims.

sukėlė ,
su- 

o vėliau išneštas į 
kuri jį be sąmo

ju i-

tar
kai-

paskolą Meksikai Į _  Panamos prezidentas su-Į
tiko padaryti porą pataisų nati

mus su Knnados vyriausybės į 
atstovais, jau atskrido į Meksi
ką, kad galėtų susitarti su mek
sikiečiais dėl ■, mažų nuošimčių

dentą, Amerikoje gimusį Sami 
Esmail, 23 metų amžiaus, Mi- 
chigano State Universiteto in
žinerijos studentą, tol laikyti 
kalėjime, kol galutinai baigsis senus įstatymus. Raus už Iėk-| paskolų, 
byla, kur Ismail kaltinamas tu-Jtuvo pagrobimą ir iš karinome-j Paaiškėjo, kad vicepreziden- 
rėjęs santykius su Palestinos nės pabėgimą. ’ jtaš siūlo paskolas tiems meksi-j skola pasinaudos didokas skai-

kiečiams, kurie nelegaliai įva-lčius meksikiečių, nes kiekvie- 
žiavo į JAV valstybes ir kelis '.ną vasarą tūkstančiai dirba 

žemės (įvairius žemės ūkio darbus Ame 
dartiK-Manomą, kad Mtokia į riko j a,

rėjęs santykius su Palestinos 
Išlaisvinimo Frontu. Esmailo 
advokatė Felicia Langer tvirti
na, kad jos kliento prisipažini-

nės pabėgimą.

— Atlanto valstijoje dauge- 
lis mirė nuo šiltinės. Ten ji metus dirbo įvairius

me« buvo prievarta ttgarrU*. bai stipri.

Apie mėsą sakyti 
tiesa

Agrikultūros departamenta
kad dabar senatas gali pa- griebėsi priemonių pašalinti iš 

i federalnės valdžios mėsos rū
šiavimo sistemos bet kokius ne
tikslumus ir suteikti vartoto
jams įmanomai tikslias infor
macijas apie j u perkamą mėsą. 
Pasiūlyta ženldFinti mėsa tra
diciniu US (Jungtinių Valsty
bių Agrikultūrom Departamen
to) antspaudu (“grade” (pir
mos rūšies), “choice’* (rinkti
nė), “good” (gera) ir Lt., arba 
ženklinti “ungraded” (nesortuo

IVezidentas labai nepaten
kintas. kad prokuroras Bell įsa
kė patyrinėti dvieju kongreso 
atstovų pajamas.

Be to, Kalifornijos švietimo 
taryba nutarė ir išleido 750,000 
brošiūrų apie lietuviams gerai 
pažįstamo jūreivio pabėgimą ir 
toliau sekusią jo odisėją. So
vietų jūros policijai buvo leista 
pasigauti Kudirką amerikiečių 
laive, jis buvo sumuštas ir 
raišiotas,
mažą valtelę, 
nės atvežė į sovietų žvejų 
vą.

Vėliau sekė ilgų savaičių 
dymas, teismas. Kudirkos
ba teisme ir nuteisimas. Kudir
ka buvo išvežtas i Vladimiro ka 

Į Įėjimą Rusijoje.
e’f Ix)s Angeles švietimo taryba 

išdalino brošiūrą “Simo Kudir
kos pabėgimas” vyresnio am
žiaus mokyklų mokiniams ir pa 
tarė sekti filmą televizijoje. Vė 
linu moksleiviams įsakyta pa
ruošti rašto darbą, kuriame bū
tų nagrir.Ujamas skirtumas tarp 
deni* ’ .< nės santvarkos ir dik 

1 tat ūros.
Simo Kudirkos pabėgimas 

i bus rodomas visame krašte. 
Taip viskas sutvarkyta, kad jis 
būtų rodomas tuo pačiu laiku. 
Šia proga amerikiečiai galės pa
matyti vieno pasiryžusio lietu
vio kovą prieš okupantą. Kiek
vienas lietuvis turi būti pasinio 
šęs paaiškinti amerikiečiams 
apie sovietų karo jėgų lietu
viams primestą vergiją.

ta). Dabar praktikuojama sis
tema. nerįšiuotą mėsą dažnai 
pateikiama pardavimui kaip 
aukštesnės kokybės, negu ynu



Gen. M. -mfr. ALBINAS HVTCJOT

(Tęsinys)

Daugumoje palapines buvo nors ir neskubėdami pradėjome 
nuverstos* pritaršyta šiaudų, demobilizaciją.
primėtyta įvairių daiktų. Ma- kariai vyko į namus su sunkia 
no palapinė dar stovėjo, bet ra- širdimi. Staiga, vėl naujas įsa-

Net ir etiniai

I UETUVOS PAVERGIMO WIWTM

Meili draugystė

, Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinva)

pnką čiužinį. Mano “pa-Rymas — sustabdyti demobili- j 
buvo din-Jzaciją. Priedo, vokiečiai parei- 

ns buvusiais daik skalavo suformuoti vieną bata- 
j Iloną, kuris sekančią dieną tu- .

J pi būvi y-\Hkarys, nuspren’rėjo būti išsiųstas-^geležinkeliu 
tižiau žygiuoti į Varėnos mies-!į Gardiną, 
tcų ir geležingelio stotyje pa-| šis įsakymas iššaukė eilę įvai- 
bandyti laimę. Geležinkelio lau-Irių 
kiamajam radau du nuobodžiau | tus 
jaučius geležinkeliečiusjiurie ne-na priskirs Lietuvai ir numato-1 
turėjo jokio supratimo, kada at1 mas batalionas sudarys ten Le- ) 

tuvių Įgulą. Mane asmeniškai’ 
lauke staigmena, kai x“* 
kevičius pranešė, kad 
vadu paskiria mane, 
atsisakyti patiekdams 
tyvų, bet tsakymą gavau gana 

’kietą, — kol dėviu lietuvišką 
labai domino, ar rasiu' uniformą, vienintelis mano at- 

Vilniuje lietuvių karių. Nuėjau sakymas gali būti tik —klau- 
į buvusio korpo"patalpas ir nu-‘sau. žinia tuoj nuskambėjo la- 
stebau, kai radau ten gana hai plačiai ir žymiai pakėlė ka- 
daug vyrų ir karininkų, šiems nu ir karininkų moralę, 
likučiams vadovavo gen. štabo* Daviau įsakymą išrikiuoti 
pulkininkas Špokevičius. Jis nu-‘pagal ūgį visus Subačiaus karei 
siskundė, kad labai mažai yra vinėse esančius vyrus. Tuoj pri 
aukštesnio laipsnio karininkų, 'sistatė pora karininkų iš buvu- 
Dauguma jų buvo išvykę į Kau
ną. nes ten jau veikė laikinoji 
Lietuvos vyriausybė. Vilniuje 
darbo esą gana daug ir jis buvo 
patenkintas, kad aš jam galė
siu talkininkauti. Vokiečiai, kol kaip i buvusius 
kas, nesikišo į štabo ir lietuvių nius, tačiau, jie mane užtikri- J sustabdžiau batalioną. Atvykę ’akis stovėjo beveik šimto kilo 
karių reikalus, bet bendra pa- ■ no> kad kariūnai yra geri patrio Į į stotį, radome mums paskirtus : metrų žygis.
dėtis buvo miglota ir neaiški.į tai ir man neteks gailėtis, jei į vagonus. į kuriuos tuoj ir susi-’ p0 <jeryt)U su stoties kemen- 
Mūsų viltys taip pat buvo nu- ,jUOs priimsiu savanoriais. Ka-j kraustėme, tačiau, nei vienas! jantu^ pavyko gauti vieną va- 
kreiptos Į Kauną ir laukėme pažangi jie negalėjo sudaryti vi-' geležinkelio pareigūnas nega-jgQna kuL sukrovėme sunkes- 
rėdymų iš naujosios vyriausy- sos kuopos, teko papildyti iš ki-bėjo pasakyti, kada prikabins1 nįus’aprangas daiktus kaip mi- 
bės. _ ’ 'tu dalinių. Liko suformuoti tik • garvežį. Slinko nuobodžios va-jBgana didelę bib-

sog*n*. 
gęs su

spėliojimų. Labiausiai papli 
buvo nuomonė, kad Gardi-

frg. Molotovo linkėjimai Lietuvos TSR
Nepaprastos išldlmės Kremliuje

MASKVA, VIII. 11. Elta, šeštadienį, rugpiūčio 1C 
laskvoje didžiuosiuose Kremliaus rūmuose įvyko iš- 
lingas Besarabijos ir šiaurės Bukovinos atstovų, įga

Jryks trauKinys V ilniaus Ims. 
Tik sekančios dienos rytą gele
žinkeliečiai pranešė, kad atvyk
sta traukinys, einantis į Vilnių. 
Geležinkelio kasa neveikė, nes 
buvau vienintelis keleivis į Vil
nių.

Mane

pik. Špo- 
bataliono 
Bandžiau 
eilę mo-

sios Vilniaus Karo mokyklos ir 
pareiškė, kad kariūnai ir kari
ninkai prašo juos priimti į for
muojama batalioną. Jie moty
vavo, kad dauguma į juos žiūri, 

rusų patikėti-

i I
Įlotųjų Lietuvos, Latvijos ir Estijos seimų komfeijų pri
ėmimas. 20 vai. Georgijaus salė prisipildė svečių. Da
lyvių tarpe — Kūlikas, šapošnikovas, škiriatovas, Posk- 
i ic y ūs, Bulganinas, Vyšinskis, Voznesenskis, Pervu-

i ehinas, Malyševas, Kosyginas, ©imitrovas, Manuilskis,. 
• Jaroslavskis, Ščerbakovas, Mitinąs, Badaevas, Gorkinas, 
' Chochlovas, Pospielovas, Zvierevas, Vonikovas, Šachuri 
' nas, Tevosianas, Peresypkinas, Vachruševas, .Lozovskis, 
Dekanozovas, Bočkovas; Sovietų Sąjungos herojai — 

I Levčenko, Gromovas, Šmitas, širšovas, Fedorovas, Kren 
; kelis, Raskova, Kamaninas ir kt. Su nepaprastu pakili- 
I rnu pasatiko dalyviai įeinančius į salę draugus: Staliną, 

šauniai nes beveik visi vyrai bu pietų link. Viename vagone su- sivilkti švarkus ir marškinins. Mo.otovą, Vorošilovą, Kalininą, Kaganovičių, Andrejevą, 
vo aukšto ūgio. Dauguma vyrų skambėjo daina, kuri persimetė, žygio pradžia pasirodė gana- Ždanovą, Mikojaną, Beriją, Šverniką, Mlenkovą, Timo* 

į kitus vagonus. Greitai visas,sunki, nes žemėlapyje pažymė-' šenko. 
ešalonas skambėjo dainomis.

j Aušra mus užklupo bestovin- 
įčius Varėnos stotyje. Vyrai jau

šenko.
Keletą minučių tęsėsi entuziastingos ovacijos lietu

vių, latvių, estų, moldavų, ukrainiečių, rusų kalbomis. 
Vienas garsiau už kitą skamba sveikinimai didžiojo Sta 
lino, jo kovos draugų — partijos ir vyriausybės vadovų 
garbei. Girdėjosi: “Ura draugui Stalinui!”, Ilgiausių me 
tų mūsų brangiam, mylimam Stalinui!”.

Partijos ir vyriausybės vadovai šiltai sveikina sve- 
pranešė, kad dėl didelio trauki-, nuotaikas tuo neaiškiu ir pilnu'čius, sveikinasi su įgaliotųjų Lietuvos, Latvijos ir Esti- 

’nių judėjimo į zytus, traukinys gandų laikotarpiu. Temstant parjos seimų komisijų nariais bei Besarabijos ir šiaurės Bū 
Išžj-giuojant į stotį, sąmonių-. Porai dienų turi .litti Varėnoje. siekėme Alytaus—Gardino plen- kovines darbo žmonių atstovais. Kai nutilo ovacijų aud- 

gai parinkau kelią pro Aušros Padėtis susikomplikavo, nes tą. Žygiuoti pasidarė lengviau, j n^To-oc iVartus, kur kelioms minutėms maisto atsargos baigėsi, o prieš į nes šsivadavom iš klampaus 1 S irx lOvOtas Kreipėsi J SUSinnZHSIUS Šiais ZO-
smėlio, o va.ks.ro vėsuma yolkė 
gaivinančiai. Kai vakare išsu-

ir Lieta™s’ -einu; ko
ziastiško dzūkų sutkmo, daugu- Į misIJūs. As^ kreipiuosi. į visus mūsų svečius — įžymiuo- 
ma vyrų' sukrito poilsiu, o vis- J s^us mūsų žmones — ir kelių, taūrę -už mūsų -bičiulių ;svei 
tiek atsirado pramuštgalvių, j katą — Moldavijos ir šiaurės Bukovinos, Lietuvos Lat- 
kurie suorganizavo vakaruškas vijos ir Estjos laudies atstovų.

Kaip atsakymas j tuos žodžius pasigirsta smarkūs, 
į ilgi aplodismentai. Visi kaip -vienas atsistoja ir sveikina 

brangius,svečius.-- ' •
“Sovietų tautų šeima, — kalba toliau, draugas Molo

tovas, — padidėjo. Aš pradėsiu nuo šiaurės. Sveikinu .Es 
tijes liaudies delegaciją, atvykusių j Maskvą dalyvauti

buvo pėstininkai, bet jų tarpe 
buvo artileristų, pionierių, ry
šininkų ir kitų specialybių.

Daviau įsakymą išduoti nau-j
jas pėstininkų uniformas, po du j^^ su]ij]ę> prausėsi, skutosi ir

tas kelias nepateisino savo var-į 
do. Tai buvo paprastas netaiso Į 
mas keliukas, išvažinėtas ūkis-

komplektus baltinių ir Paimti | <užkandžiavo baigto tau- 1^nus- K°j°s į purų,
dviem dienom sausą maisto da-?pyti nereikėjOf tikėjomės | karšt3 smėli<

- - - * po poros valandų būti rieto j e/ Gyventojai mus sutikdavo su
šautuvais. Buvo malonu maty- staiga, netikėtumas. Vokiečių džiaugsmu, nes lietuvių karių i 

stoties komendantas; pasirodymas pakeldavo jiems:

vinj. Apsiginklavimas

ti, kad. bataliono vyrai buvo ge- 
ros nuotaikos. Išvykimas buvo 

’numatytas sekančią dieną.

nes

Įsų, Moldavijos ir šiaurės Bukovinos darbo atsto-

Taip belauKiant. vieną dieną dvi kuopas, ūkio būrį ir stabo idandos Vyrai dalinosi pirmųjų ’ jjoteka ir 11 Stoties komendam- 
gavome įsakymą išformuoti komandą. Kiti vyrai buvo pa- karo dienų įspūdžiais, spėliojo’^ vaįona pristatyti ir raitė k°Jas ^i aušros.

i Gardiną ir apie tai pranešti 1 Nors sukilome anksti rytą, 
7 kariniam komenda- į tačiau gyventojai nemiegojo.! 

** tui. . j-Patys labai kukliai gyvendami,;
! Tuoj daviau įsakymą, kad U0“03’ įį

■vo negausias maisto atsargas ne 
padalintu numatomam žygio lai įflar ^lae tonmesmam zy- 

nu ajten jieouw ■ , Caus iinkėji- svarstant klausimą dėl estų Tarybų Socialistinės Res-
tie5?<PasiklojesUant žemZ žemė mų buvo Pareikšta, daug rankų publikos priėmimo į Sovietų Sosialistinių Respublikų 
lapi’parinkau žvgio kelia ir die ra°javo bežygiuojančiam bata.; žydėjimą po Stalino Konstitucijos saulei” - - 
nis*tikrins. Tuo tarpu kuopų va- j “ j^nimas ilgoką į 
dai rikiavo vyrus žygiui. urpą mus palydėjo. _

Būsimu žygiu niekas nesi-i tp011S10 vyrai J&uteS1 5iej 
džiaugė, nes 1941 metų liepos a .
mėnuo pasižymėjo gana did^ * nnsx^s skambėjo kari- 
liais karščiais. Dar buvo anks-i £tos dawos’ Artėjome pne upe-

| tyvas rytas, o saulė gerokai 
Įkaitino ir vertė vyrus dažnai nu 
sibraukti prakaitą;' Leidau hu-

visus dalinius ir vyrus paleisti leisti atgal į kareivines. Sufor- apie būsimas pareigas Gardine.Į . 
namo. Priblokšti šio Įsakymo, muotas batalionas atrodė labai Tik pavakary ešalonas pajudėjo

vyrai ne tik sočiai pavalgė, bet

kotarpiui, nes pasipildyti mais-^“- Atsisveikinimas buvo jau- 
tu pakeliui nebuvo jokios vii- ainan .iS- 
ties. Pasiklojęs ant žemės žemė

.Kasotais lau- “■

Igai nenutilsiančiomis ovacijomis atsako susirinku- 
į draugo Molotovo žodžius. Girdisi daugiakartis 

‘ura” ir sveikinimo šūkiai Estijos liaudies garbei’
Draugas Mplotovas skelbia tostą už Tarybų Sočia-

2646

k was bad enough we had to fight the British 
fee our freedom. But an top of chat, wc had to fight turnedouc

CTmunirion.
k was an army long on courage, 

hot short on money.
And then the money came. 

Some $27^000,000 from tne 
pockets of new Americans.

Thau bow people took stock

2QO w*riaJ-th**ag»e Inrat inr>-

>*©• E BroA pe* »w#wto

needed, Brods can be rxhed tt wx bank. Inmat to

rtrong and selfrsuffiderit. And they re helping them- 
*4ves to safe, dependable savings. By taking stock in

America with thč Payroll Savings Plan.

ilio, kuris sudarė sieną tarp bu- listing Latviją, už stalinišką SSSR tautų bičiulystę su Ta 
vusių "brolišku” respublikų. • rybų Latvijos liaudimi. Vėl skamba aplodismeritai. Visi

(Bus daugiau) į susirinkusieji pakyla iš savo ‘vietų ir karštai sveikina 
j šauniuosius Latvijos liaudies atstovus. .' - ;.
Į . ' * ■ -* ’ t ' '* -_ I-17 - ' = -

'j ■ “Lietuvos Respublika, — kalba toliau -draugas Mo- 
(i lotovas, — praeitais metais Sovietų Sąjungos pagalba 
| ’ padidino savo teritoriją. Dabai' ji dar labiau išaugs. Bet 
f svarbiausioji Lietuvos-Tarybų Socialistinės Respublikos 
I! jėga yra ta, kad ji yra -dalis mūsų didžiosios Sovietų So- 
I! cialistinės Respublikų 'Sąjungos. Palinkėsime mūsų drau 
t gams ir broliams lietuviams tolimesnės sėkmės ir kles- 
I tėjimo, Lenino-Stalino partijai vadovaujant Už lAetu-
• vos liaudies sveikatą, už Lietuvos Tarybų Socialistinės 

Respublikos klestėjimui”.
Tie Sovietų Vyriausybės galvos žodžiai susilaukė 

audringų ovacijų. Visi atsistoja ir sveikina Lietuvos liau 
cų, jos garbingųjų atstovų — įgaliotosios seimo komisi

jos narių asmenyje.
Karštais širdingais žodžiais draugas Molotovas svei 

kiną Moldavijos Sovietų socialistinės respublikos darbo 
žmones. “Aš sveikinu Moldavijos darbo Raudį, pasakė 
jis, taip kaip ji sveikino savo išvaduotojų — Raudonųjų 
Armiją, ir linkiu jai pasiekti tokių pat rezultatų, koktu 
pasiekė mūsų’ Raudanoji Aimija, kaklų pasiekė mūsų 
socialistinė tėvynė — ekonominėje, politinėje, kultūrinė
je srityse. Už Moldavijos SSSR klestėjimų, už jos liau-

“LIETUVOS AIDAI”
•■ KAZE BRAZDŽIONYTI,

PROGRAMOS VEOĖJA
1490 A5I Fri. at 9:30—10:00 p. m. 

tVLMt T06.3 FM Sat at 8:90—10:00 p. ra. 
W. 7Jsf Street, CHeego, Illinois 6G629

Telef. - 778-5374
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Visi susirinkusieji karštai sveikina Moldavijos li|u 
dies delegacijų. Girdisi galingas “ura”.

(Bus daugiau)
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ROCKFORDO NAUJ INNOS
SLA 77 kuopos veikla jau daug f metų veikė lietuvis-

šių metų sausio 15 d. 2 vali 
p. p. Lietuvių klubo mažojoje 
salėje Įvyko SLA. (77 kuopos , 
metinis narių susirinkimas, ku-. 
rį atidarė valdybos pirm. St. j 
Rumčikienė ir paprašė atsisto
jimu pagerbti šiuos mirusius1 
kuopos narius: Joną Versecką 
ir Florijoną Ivinską- V; * 
dalyvavo visa, ir kuopos nariu* 
16. J

Pereitų metų susirinkimo pro i 
tokolą perskaitė p-lė G. Špokai
tė. Protokolas priimtas be pa
taisų. Valdybos pranešimą pa
darė pirm. St. Rumčikienė. nu- 
siskųsdama, kad per pereitus 
metus ypatingos veiklos nega
lėjo išvystyti, nes nebėra kam 
bedirbti, kadangi vieni iškelia
vo amžinybėn, o kiti paseno, J , ** 1 f In
Kuopa, praeityje buvo skaitliu-' 
ga ir veikli, bet šiuo melu su
mažėjo — susilpnėjo, nors pa
gal išgales veikia ir veiks toliau.

Kasos stovį pranešė finansų 
sekretorė D. Babelienė ir jos 
raportas priimtas be pataisų.

Valdyba pasiliko ta pati, bū
tent: St. Rumčikienė — *vald. 
pirm., J. Babelis viccpirm.. Si. 
Tikuišis — protokolų sekreto
rius, D. Babelienė — finansų 
sekretorė ir Z. Misevičienė ka
sininkė. -

Per klausimus — sumanymus 
buvo iškeltas klausimas, ar su
rengti gegužinę ar pusryčius, 
Palikta valdybai nutarti. K. Rut 
kauskas pasiūlė, kad auka Al
tui vietoje $25 skirti $35. Su
sirinkimas tam pritarė. E. Bag
donienė taipogi pasiūlė, kad mi
rusiam nariui gėlių pirkimui ir
gi pakelti, vietoje $10 pirkti už 
$15. Pritarta.

Atstovais į Altą paskirti: J. 
Bielskis ir K. Jasinskas.

Susirinkimą uždarė valdybos 
pirm. St. Rumčikienė-dr visus 
narius pakvietė prie paruoštų 
užkandžių. Dėl to reikia šeimi
ninkėms už skaniai paruoštus 
užkandžius padėkoti 77 kp. valdy 
bai linkiu sėkmingų ir darbingų 
metų. ’
Užsidarė lietuviškps duosnos 

kepykla

Dar prieš naujai tremtinių 
bangai atvykstant i Rockfordą,

į 1 kos duonos kepykla, kuriai va
dovavo prityrę irgerai išgarsė-
j? apylinkėje savininkai

• pėjai p. p. Labunskai.
Atvykus naujai tremtinių kar 

2‘tai, minėtą duonos kepyklą 41! 
‘Lincoln Avė. nupirko p. Poškos. 

Jie tuo pat receptu iškepdavo
.u l t duoną ir labai gera ir skonin-aldvba : .V1’ . ga pvraga. Taipogi iškepdavo
n-jrių* * ‘ . 1

• Įvairių tortų bei pyragaičių. Bu. 
•vo garsi kepykla visoje apylin
kėje, ne tik vien tarp lietuvių, 
bet ir tarp kitataučių.

Nesuprantu, dėl kokios prie
žasties atsisakė kepyklos annul 
to, joje išdirbęs apie 20 metų? 
Ponai Labunskai pardavė ke
pyklą. kadangi sveikata sušlu
bavo, nebegalėjo dirbti, o sam- 

fdyti darbininkus, dėl mažos Lo-
• Jonijos neapsimokėjo. Poškos 
dar gana jauni ir pajėgūs buvo 
kepti lietuvišką duoną. Labai 
gaila, — Rockfordo kolonijai

j nebetekus lietuviškos duonos. 
Ponams Poškoms linkėtina kuo 
geriausios sėkmės naujuose už
simojimuose...

Prieš dešimti ar daugiau me
tų, savaitėje vieną karią a t vež
davo iš Čikagos lietuviškos duo- 

I nos p. J. Petrauskas, šiuo laiku, 
t kaip tik turėtų susirūpinti, lie
tuviškos duonos kepėjai ir ke
pyklos, pristatyti i Rockfordą 
lietuviškos duonos. Tikiu, kad 
pasekmės butų geros — apsimo
kėtų kelionės išlaidos. Taigi po
nai kopėjai, susirūpinkite ir at- 
vežkite lietuviams į Rockfordą 
lietuviškos duonos. Lauksime.

Augis

ke.

Prez. Carterio kalba 
šiltai sutikta

WASHINGTON, D.C.—Pre
zidento Jimmy Carterio pirma
sis pranešimas apie dabartini J- 
AV stovi labai šiltai sutiktas už 
slėniuose. Jeigu prezidentas lai 
kysis kalboje numatytos prog
ramos, tai doleris sustiprės ne 
tik Europoje, bet ir kituose kra 
štuose. Pasirodo, kad visi nori 
stipraus dolerio. Doleris tapo 
svarbiu prekybos Įrankiu. Daug 
lengviau prekiauti, jeigu dole
ris visą laiką esti pastovus.

Bėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

JUKOS LIETUVIŲ POLITIKA Į 

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių parian- j 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina ?1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 1150 čekis arba Money Orderis 
bus pasiustas tokfn adresu:

NAUJIENOS, 
173» So. Halsted St, Chicago, HL S0«08

IB

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iŠ rardintomis knygnmf* 
ČU suminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvow Klinika, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apleL 
džUnt Lietuva bėrimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijofe. 273 kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Ju«*i K>p*čin*kiv IIEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 pat Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS fSPODtlAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* L1ETUVO*. 
.Autorė buvo Vilniuje, Traku o*, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokiai 
kalba* girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. » psL S 1.50. Yra taip pat 
Išverst* J anglų kalba.

M. Zaičanko, SATYRINES NOVtLtK Genialaus rusų rašytojo 
60 satyriniu novelių, 199 pust, kaina £2

D. Kuraiti*, K ELION t | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuaisto Ir įgitpropo propaganda bei 
ntzaaaksrimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

PrM. P. PtterklH, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina tž. v

V>e»* iavtalfk. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAlTtJB, 
M pat Kaina SL50.

ih tr km laidiniai yra rrusani
NAUJIBNOSM, 1720 S*. MALTTID ST^ CM K AGO, H-U MM

alalltofranė dhriba valei ds imis arte atšaka M paifv Ir yri d ids at 
Ąatl ar pia Ipi aą pariald^
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geliumii d:ni“ aiškinti nereikė 
jo. Jis sunnlo ne tik Cebų sa
lą, bet ir didžiulį saugų uostą.« 
Jis pastatė savo laivus ir pa-’ 
siuntė žvalgus į uostą, kad pa 
simatytų su salos sultonu. Į

Galingas Ispanijos karalius 
ir karalienė mus atsiuntė į 
šiuos vandenis... Jeigu sutiktu

j mėtė būti jo vasalais, tai jis 
į suteiktų stiprią globą, - tarė 

išlipusieji žvalgai.
Pas mus \ ra toks pa pro- i 

j tys: kiekvienas laivas, kuris 
i įplaukia į Obų, privalo mo- 
I kėli duoklę karaliui...

Žvalgai nenori-jo mokėti jokių 
duoklių, be! j»e nenorėjo sku
bėli iš Gebu taksio. Be duoklių 
Gebu karaliui, sultonas neno-. 
rėjo jokių kalbų pradėti.

Prieš keturias dienas čia 
buvo atplaukęs Suamo laivas. \ 
Jis atvežė aukso ir vergų. Jis 
sumokėjo duokles, e vėliau,

vo pasirinkta ties nedidele 
Maktano sala, esančia Gebu 
uosto vandenyse.

Gebu sultonas parinko La
pą. galingiausią savo kurį, o 
iš atplaukusių laivų nutarė 
brimi pats Magelanas. Laj.e.i 
Lapis buvo du 1 rtu aukštes
nis už kapih-ną Magelianą. Jis 
turėjo didelę buožę, o Mugei i j 

mis uirėj<> aštrų lenktą kar-

> Automatiški skaitliukai ■ 
taximetrai buvo Įtaisyti 1907 
m. New Yorko taksi automobi
liuose. Dabar JAV yra apie 
161.000 taksi mašinų.

e Prieš kelio!iką metų buvo 
išleistas filmas “Nevalgyk ra
munių”. Seniau žmonės tikėjo, 
kad užvalgius ramunių, nustoja 
skaudėti dantis.

Gebu uostas yra pats seniausias tisuose Visajos vande *yce Prieš SCO metų kiniečiai Gebu uoste pakraudavo 
savo sarr>panus Gebu medvilne. Už gaunamas Iprekes ki įieciai mokėdavo auksu *rba gražiai rašytais audiniais. 
Atplaukusieji laivai mokėdavo mokestį vietos sultonui už teise įplaukti į Gebu uostą. Gebu gyventojai kalba 
labai sena sanskrito kalba Gebu saloj ir greta esančio e kilose keturiose didelės saliose vietos gyventojai kalba 
cebu kalba. Kiti tą kalbą vadina zebu kalba. Filipinų valdovai kalba angliškai ir ispaniškai, bet susikalba sena 
vietos gyventojų kalba. Paveiksle matome Rasčiauską Mageliano viešbučio kieme. Greta 'matome baseiną, ku-, 

riame viešbučio svečiai gali pasimaudyti. •

Gabu sala ir uostas
Kai sekančios dienos rytą prisJJ<rovė laivus įvairiausių

susitikau vyriausią Cabu sa- prieskonių. Tuos prieskonius 
igs turizmo reikalų tvarkyto- jis vežė Indijos vandenyno ke- 
ją Cesiliją del Valle, tai ji vėli liais, dažniausiai plaukdamas 
manęs paklausė, kas man la-Į Indijos pakraščiais. Jis padė- 
biausiai rūpi Cebu saloje ir- jo portugalams Įsteigti Goa uos 
kuo ji galėtų padėti. Aš jau iš Lą, kur laivai galėjo atsikvėp- 
vakaro pamačiau kad ši 30 ii ir pasiimti reikalingo m a iš
motų pareiginga moteris, besi to. Magelianas Portugaliją pa
rūpinanti savo brolio vaikaiti darė turtinga valstybe. Sau jis
gana gerai kalba angliškai ir O O
turi tikslui žinių apie salos 
praeitį.

Jai pasakiau, kad noriu sa
vo akimis pamatyti, ar galima 
Cebų salą atidaryti turizmui. 
Aš. esu American Travel Ber
rice Burkean prezidentas. Mes 
kiekvieną sezoną vėžio j am žmo 
nes po visus pasaulio kraštus. 
Noriu pamatyti, ar verta turis 
tams užvažiuoti į Gabų salą 
;r ką jie įdomaus pamatytii, 
ko negali pamatyti kitose Fili
pinų salose. Be to, aš noriu ap 
lankyti Megaliano kapą.
— Kodėl Jums Magelianas tai 
rūpi? — ji manęs paklausė.
— Noriu nudenkti galvą priš 
didžiausią pasaulio jūreivį, —
jai atsakiau. — Jis buvo pats

nioko negavo, bet valdžiai pa
darė dkiedius patarnavimus. 
Kad pasiektų salas, kur augo 
įvairios rūšies pipirai, einamo 
nas, babkavi lapeliai ir įvarios 
šaknys. Magelianas plaukdavo 
Visajos vandenimis. Gyvento-!

gali jos karalių , prašydamas 
leisti jam sudaryti ekspedici
ją ^naujiems kuliams surasti, 
bet karalius nenorėjo duoti ne-; 
tikriems keliams didelių su-' 
mų pinigų.

Tiktai Ispanijos Karalius ir 
karalienė, išklausę jūrų kapi-1 
tono Fernandi Mageliano pa-‘ 

į tirtį jūroje ir Įsitikinimą pries' 
konių kraštą Indijoje pasiek-j 
ti kitais keliais, sutiko. Ma-j 
gelianas, kaip jau pastebėjau i 
pasiekė Braziliją, o iš ten pak 
raščiais pasiekė Ugnies žemę,' 
perplaukė Pacifiką ir pasiekė) 
dabar vadinamas Filpinų sa
las. Tais laikais jos taip nesi- 
vadino.

pardavė visą auksą ir vergus.\ 
Tris dienas prastovėjo laivai 
bet negalėjo susitarti. I Cebų 
uostą pradėjo rinktis vietos 
traminai. Jie pradėjo grasinti 
atvvkusiems keleiviams. - i

Vietoje bendro kraujo pra-1 
lieijmo tarp salos gyventojų ir, 
jūreivių nutarta klausimą leis 
t i išspręsti vadams. Vieta bu-

> Patarlės: Nesirg svetima 
liga. Dovanai Į akis nežiūrėk. 
Negirk dienos be vakaro, o mal
ėjos be metų. Neteisybe toli ne
nueisi. Piktumu meilės neįgysi.

a Papūgos nelaisvėje arba 
narveliuose gali sulaukti 89 
metų amžiaus. Būdamos laisvė
je, jos gyvena ilgiau.
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
jams jis atveždavo blizgučių, 
už kuriuos prisikraudavo lai
vus prieskonių. Jis vedė plačiu 
mainų prekybą. Iš patinimo 
jis žinojo, kad iš Moliukų salų 
jam reikia plaukti į rytus, į 
Indijos vandenyną, bet jam ne 
vieną kartą kildavo klausi
mas, kas atsitiktų, jeigu išp
lauktų kita kryptimi. Su pre
kėmis jis negalėdavo plaukti 
kita kryptimi, nes nežinojo, 
kur jis išplauksiąs. Be to. ki-
tais keliais laivus galėdavo sus

didžiausias keliautojas po pa- labdyti piratai ir atimti visus 
šaulį. Jis ne vieną kartą buvo j prieskonius...
atplaukęs į Moliukų salas ir] Magelianas kreipės; į Portu-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juovą Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų- 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šėmo gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at- 

I simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA ‘‘NAUJIENŲ* ADMINISTRACIJOJE

I

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l«noM yillmi fiutf puikių' knyjų, kuries bet kaktą

knvgv rolnta *r Untyn*.
Aleksandras Pakalniški*, MES GRĮŽTAME. Įdomus jaunu dieną 

atsiminimai ir įvykiu bei rietu aprašymai, įkaitomi kaip
> manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniški*. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykių pririmM- 
ir laiko Jvykių Lietuvoje ir Vokietijoje tpralymaL ruakira- 
tyti J 12 dalių. 296 psL. kaina $3.

Dr. Kazy* Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS, ū tomą*. Gra
žiai* viršeliais. 336 d«L Kaina $6.00. Minkštais viri. 15.M

Frer. v»€l. SlriHIti, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ IfTO^ 
RIJA, I dalis. 208 paL, Įrišta — S3.00, mlnkštrii rir- 
ieliaif — $2.00; H dalia. 225 p«L Įrišta — $3.00. minkš
tais riršeliali$2J»

Henrikai Torrvw — TarnaUmkx, LIFTUV1IKASIS FAMA RYK 
Pakalnė* Ir Labguvos .apskritys ra (domiai* apnšymal*, Uha- 
stradjoml* Ir dokumentacija 330 p<L kaina $6.

P. KadOnat, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daltų Lletevoa J 
partizanų buities romanai 292 pualaplm Kalni $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystė* • tiri minima J f
170 pri.$X$E

M. Godeli*, POVILAS MILERIS biografijai bruožai 2» 
poalapfal ----- - ttJE

Knygai užrakant reikia pridėti 23 et. pešto UlaidomB. |

NAUJIENOS,

in? s. h*w*<! ft, chi«r<>, nt — t«l ha

Jis pirmiausia pasiekė IIo-| A KISS in THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu
monhon salą ir pasiuntė zval-; paimti ii gyvenimo. Lengva, itilius, gyva kalba, gražiai išleist*,
gus patirti, kurioje vietoje jis, 150 psL Kaina $2J0.
yra ir kur vra Moliuku salos. I Dr. Jumm B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istcrljM 
jam išaiškino, kur jis buvo ir'“*™* “np°^ienų3’} ** & '

... . J ipsL, kainuoja SZ.CU.
kas reikia daryti, kad patektų KončIutz VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy-
5 Moliuku salas. Jis buvo gero-’ tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynu istoriją 
kai į pietus nuo Samar salos.!211 $3 00’ 4 T ,
Bet iam nasnkė knd nhJ Dauguma 7T* tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas Ir
nei jam pasakė, kaa jis pu j įmygąs galimi įgyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ir 
miausia privalo plaukti į Cc- piniginę perlipu.
bų salą ir išsikalbėti su tos sa * NAUJIENOS
los sultonu. Jam nurodė ke-l
liūs, kurie nuves jį į Cebu. Ma* 1731 South Hilsitd Street, Chicaxts WIM

( Taupykite dabar 
į pasnaus

1^1 M

Pu mu taupomi JfisiĮ pinigai 
lieka didelius darbu*. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūstj 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkė bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami CertiCkatai, kurie d&> 
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

5%%

E

<

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halstad St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metai*. T«L 421-3070
Ištaiko* pfetooee Heme* automobiliam* pastatyti.

i "Z. Naujikuos, chkaoo «, ill — Monday. January 23. ’iirrt
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Jekubk^i nžra jokio pagrindo biiotįV'. kuo Nmjie 
nos pasiliks. Naujienos gina lietuviams brangiui prlnc’ 
pus, o tie principai pripažjstami didelės lietuvių daugu 
mos. Būtų geriau, jei jis pasirūpintų, su kuo jis eina. Ta' 
kon pasikvietęs slapyvardžiu besidangstantį Pr. Pelėdą, 
kitame Vilnies numeryje jis jau kaltina Naujienas, kad 
jos neina su lietuvių tauta. Jis rašo:

“Jau seniai teigiama, kad atplyšusi ruo medžio šr ’ 
ka nudžiusta. Tačiau, man regis, kad tautinio m. 
džio syvais galima maitintis ir būnant toli nuo j 
Mūsų amžius tam palankus, nes ta. mokslo, ku-u 
ros, didžiulių greičių amžius reikalaujantis iš žmo
gaus tarpusavio supratimo ir pagarbos visoms tau
toms. Neretai sugaunu mintį, kuri diena iš dienos 
darosi įkyresnė. Man, pavyzdžiui, Gude.is p;r Nau
jienas nepasakys, kuo gyvas ir laimingas Nemuno 
kraštas? Aš tik klausinėjau savęs, ar ką nors pada
riau, kad mano gimtasis kraštas būtų giežesnis? 
Kur pakelė, kur sodas, kuriame augtų mano pasodin 
tas medelis? Kur namas, kurį stiebia į viršų mano 
įmūrytos plytos? Kur širdys žmonių, sušilusios nuo 
mano teisybės žodžio, pasakyto apie nūdienį tautos

icijos pusvalandžius.
Kun. klek Mykolo Tarno- 

._no ir mokyt Jono Kaseliū 
">o pastangomis atgaivintas

MONTREALIO NAUJIENOS
Montrealio lietuvių jubiliejiniai metai

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

Kas eina su lietuviu tauta?

Stasio Jakubkos redaguojama Vilnis kiekvieną sa
vaitę užkabina Naujienas. Viena kartą jam rūpi, kad 
Naujienos nepasiliktų vienos. Jis net aimanuoja, kad bū
tų negerai, jeigu Naujienos pasiliktų tiktai “reorgais”. 
Jis žino, ką tai reiškia, kai grupelė pasilieka tiktai su 
partorgais”. “Partorgai” gali turėti pinigų, gali padėt 
išbristi iš sunkesnės ekonominės būklės, bet jie įskelti ki 
birkštėlės nepajėgia. “Partorgai” privalo klausyti parti 
jos įsakymų ir baigtas reikalas. Partijai nesvarbu, kiek 
lieka ištikimų narių. Svarbu, kad likusieji klausytų, kad 
ir keisčiausio įsakymo.

Modernios lietuvių1 kalbos specialistas, mokytojas 
lituanistas, “reorgais” pavadino Reorganizuotos JAV 
Lietuvių Bendruomenės apylinkių narius. Pradžioje
rengėsi juos ignoruoti, ranka numoti, tvirtinti, kad jie 
esą bereikšmiai, bet vėliau vis dėlto susigriebė ir nutarė; 
jiems įgelti pavadindamas juos nauju ir laisvojo pasau
lio lietuviams nesuprantamu vardu. Jis mokėsi lietuviš
kame universitete, bet pasisavino rusišką naujų žodžių 
darybą. Pradžioje, kai reikėjo Lietuvių Bendruomen;. 
perorganizuoti, paruošti jai statutą ne tik rinkimam-;

bet ir tvarkingam organizacijos darbui vesti, te 
> pagrindinius dėsnius pertvarkyti, šitaip peror 
• ii* -pertvarkytą Bendruomenę, kol buvo aiški- 
įi'trac:;?-? klausimai, pavadino reorganizuota 

Bendruomene. Didžiausias lituanistas iš Bendruomenės 
išmestus narius pavadino “reorgais”. :

Savaime suprantama, kad naujadaras kalantieji spe 
cialistai dirba pagal partijos Įsakymą. Jie veikia be jokio 
principo ir be statuto. Jiems daug patogiau niekur nesi- 
registrųoti ir lengvai iš lietuvių pasišienauti. Kas veikia 
pagal partijos įsakymą, tas yra partijos oi*ganizatorius 
todėl jis ir vadinamas “partogu”. Jokubka nieko nesako 
apie ‘partorgus”, bet jis rūpinasi “reorgais”. Jo rūpesčiai 
be pagrindo. “Redrgai” jau dingo iš visuomeninio gyve
nimo. Illinois teisėjas, patikrinęs registracijos dokumen
tus, priėjo išvados, kad vadinami “reorgai” yra teisėtos, 
registruotos JAV Lietuvių Bendruomenės nariai. “Part 
orgas” dabar turėjo įsakyti specialistams pasirinkti sau 
kitą vardą. Jie neturės teisės tikrų Bendruomenės narių

gyvenimą? Kur tas mano darbas, kuris mano tautai 
teiktų garbės „būtų dar vienu šviesiu spindulių ki-! 
tų tautų akyse”. (Vilnis, 1978 m. sausio 18 d., 2jpsl.).ju 
Kur tas spidulėlis šviesos? Tuojau pasakysime. Ka-j‘

da ambasadorius Arthur Goldbergas, atsakydamas Į so- j jandf »Aqui Lituania”, " paly- 
vietų delegacijos pirmininko J. Voroncovo mestus pro-1 lint lietuviška muzika skelbs 
pagandinius melus, aiškiai pasakė, kad JAV net ir po* okupuotos Lietuvos vargus kiek 
daugelio metų Lietuvos įjungimo į Sovietų 1 ąjungą nepri 
pažins, nes jis žino, kad lietuviai savo valia į Sovietų Są. 
jungą neprisidėjo. Lietuviai, kartais labai brangiai mo
kėdami, teikėsi išaiškinti kongreso sudarytam spe'ia : 
šiam komitetui visą apgaulę ir prievartą, kurią sovietų! 
valdžia skelbia visam pasauliui. Toje Belgrado salėje sė-Į 
dėjo dešimt komunistinių valstybių atstovai. Kai ku. ;cj 
jų gal pirmą kartą, patyrė, kad lietuviai ne patys pral * 
prijungti juos prie Sovietų Sąjungos, bet luvo prijungti 
prievarta. Salėje buvusieji komunistai parneš šią žinią 
Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Bulgari ys, Jugoslavijos, 
R-ir.'.-.<,:?■ ir k?, 'ic.z komunistams c- 

j- -—- _ .... jr-sįįars
udoti pavergtų ’’ L L

;rav

liqtuv<škas pusvalandis net 
per dvi kolumbiečių radijo sto 
lis pradėjo garsinti Lietuvą ir 
.kmijOiijOs Universiteto radi- 

j;o siųstuvas, pavadinęs pusva-

.ieną antradienį 8,30 vi. vak. 
o Bolicariano siųstuvas — kiek
.n šeštadienį 8 vi. vakare, 

pavadinęs pusvalandį “La. Vaz 
B? Liiuania”.

Minėtos kolumbiečių radijo 
stot' , atjausdamos skaudžią 
g .garinę Lietuvos padėtį,

Girdžiai sutiko garsinti Lie 
^vą radio bangomis ištisus 

metus be jokio atlyginimo, tik
Šo kad patys lietuviai pa- 

Untu

OS

transliaci j oms rei- ei
dži agą, p ris t a tan t 
liaudies dainų ir 

plokštelėse ir para- 
š n. ispanų kalba straipsne-

; h; okicmis temomis- “Los I
* Aisajes c’ Lituania y sus gen 
tęs’ — Lietuvos gamta ir jos 
žmonės, Las costumbres y 
rentos lolclcricos del pueblo 

Hituano” — Papročiai ir tauto 
; saka lietuvių tautos, “Anota- 

? ones IPuąnisticas para los 
■liguistas de Colombia” 

'Ląlbines pastabos Kolumbijos 
kalbininkams ir “Apuntes hi- 
storikos de Lituania e infor
ines del momento” — Istorinė 
Lietuvos apžvalga ar laiko ži
nios.

Radijo pusvalandžiams ras 
tiškas temas ispanų kalboje 
apie Lietuvą bei muzikinę jų 
dalį plokštelėse įsipareigojo pa 
rūpinti mokyt Jonas Kaseliū 
nas. Bet jam vienam labai sun 
ku raštu ir plokštelėmis už- 

k^lonija nejuokais sukruto Bet kad juos teigiamai ta link pildyti radijo stočių transliuo 
purenti lietuviškus dirvonus ir: me nuteikus, reikia jiems nuo r imus Ifetuviškus pusvalan- 
kelti į viešumą, skelbti, visam lai priminti ir aiškinti Lietu- džius, ypač turint kiaurą kiše 
pasauliui okupuotos Lietuvos* vos praeitį, istoriją, papročius nę. Todėl jis nuoširdžiai pra- 
reikalus, jos vargus. Jie, gy
vendami ispaniškai kalbančių

ma K; on geležines uždangos pusėn-praneš 
svorios Europos” ir “Amerikos ka'sc 

sv’-ndul-is:. 1 nesąs • vilti nav
pavergimas negali būti

4 ,vc lai

r 
radi

•Šiems ns teisti reikėjo pašvęsti daug
rr- ■ j * ir r-1 ? brt rnufmam savo krattui ri 
tintieji laisves noriai darė reikalingas aukas ir padėjo 
viską. suorganizuoti, kad tokiame svarbiame tarptauti
niame forume toks laisvės spindulėlis būtą, paleistas. 
Kiekvienas lietuvis stengiasi padėti plytą prie naujai sta 
tomo namo ir pasodinti medelį. Ne tik laisvės medelius 
sodina, bet prižiūri, kad jie augtų.

Kolumbijos lietuvių prašymas
MEDELLIN, Colombia. —t nų žmonių teigiamą reikšmę 

Medelyne įsikūrusi lietuvių okupuotos Lietuvos atžvilgiu, 
kolonija

1978 metais Montrealio lietu- vanoti Montrealio miestui, lie
tuvišką paveikslinį gobeleną, 
kuris kainavo 1,500 doL

Parodą apsiėmė globoti Mon
trealio miesto valdyba ir štai 
šaltą, vėjuotą, sniego audros už
pustytą sausio 1 dienos vakarą, 
įvyko parodos atidarymas aukš 
tame kalne Montereal Arts Cen 
tre rūmuose.

Į parodos atidarymo iškilmes 
atvyko Kvebeko imigracijos mL 
nisteris M. Jacques Coture, Mbn 
trealio miesto vykdomojo ko
miteto atstovas M. Pierrė Lo- 
range, daug lietuvių ir kitatau
čių.

Parodą atidarė Montrealio 
kultūrinių namų pirmin inkas- 
ceremonmeisteris M. Marcei 
Parrent ir visus pasveikinęs pa- 

eliūnas, Apart Aereo 37-19,1 kv^e į^bėU KLB Montrealio 
Medellin, Colombia S. A.. Tuo'^yhnk^ K11-
pačiu adresu prašomi siųsti či? Kom^os pir-
5 . . .. i A , . T nnmnkę Ireną Lukoševičienę,ir plokšteles. Medelvno Lietu-. . t-,-*- r - ?~ , ... . . . JA. Klicius anglų ir lietuvių ir Lvų Kotam;. geradary !I.utoševičienė įranca 
pavardes įamžins radijo ban-j . . . v. .r . . ? . , /. I.mis, pasveikinę aukštuosius sve-sows >r ronografv. bol y snsiriikusiu7 įjį.
ofoo, jooslotae atot>« kar-iiino tokią Ke,uviam

turi, šiemet švenčiami sulauk
tieji- trys jubiliejai, ir kad juos 
aSymint, Montrealyje gyvenan
tieji lietuviai jau net 75 metus,

ir ypač šių dienų žiaurią bol- šo viso pasaulio geros valios 
ševikinę okupaciją. Tam tiks- lietuvius aukoti atliekamas ir

viai švenčia net 3 jubiliejus: 75 
metus nuo pirmųjų lietuvių ap
sigyvenusių Montrealyje, 60 me 
tų nuo Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo ir 25 metai nuo 
Xanados Lietuvių Bendruome
nės veiklos Montrealyje.

KLB Montrealio Apylinkės 
Kultūros Komisija su talki
ninkais, nutarė suruošti Lietu
vių tautodailės parodą ir pado-

Taipgi prašo mokslus einantį 
e tu viską jaunimą, ar jau 
iokslus baigusį, kuris tik su- 
jba raštu vartoti ispanų kal

bą, rašyti virš minėtomis te
momis ar panašiomis trumpus 
ašinius ispanų kalba ir siųs- 

;i juos šiuo adresu: Jonas Ka-

toms. Gi įdomesni ar rimtesni 
rašiniai galės būti atspausti ir 
vietos dienraščiuose’ bei Šurna 
luose; ' ■ ' ’

Mokyt Kaseliūnas, Medely 
no *
džių vedėjas, laiške rašo: “Ži 
n ome gerai, kad geros valiosi 
lietuviams rupi turėti' gyvai 
žodžiu ir daina praskambau-

loKyy Kasenunas, Aieoeiy [ dovanoja mieątui lieturiška go-
Lietuvą Rąūųo Pusvalan-Jh^ kuriame at^i2duota *ce 

na- iš gražiausios lietuviškos pa-
* sakos “Eglė žalčitf Karalienė”. .

Gobeleno projektą-1 sukūrė 
mūsų žymus menininkas ir lie-

čių davinių apie mQsUjpaverg ru^kojo liaudiesmeno didelis
tąjį kraštą ir gal net daugiau 
negu mums patiems. Bet kito žinovas — Antanas Tamošaitis, 

o jį išaudė, labai gabi mūsų aų-
kio, praktiškesnio rašinių apie dėja Genė’Montvilienė.

niekinti. Koks tas vardas bus, tuo tarpu dar nežinome, tautų kontinento viduryje, ge lui ir pasistengti išgauti galiu pamirštas bei “be užsiėmimo”j Ačiū!”. 
bet “reorgo” naudoti jie neturės teisės. rai supranta virš 400 nulijo- gų Kolumbijos stočių trans- lentynose gulinčias plokšteles

Lietuvą ispanų kalba ir plokš. (Tas puoŠQUs gobelenas> us_ 
telių Įsigijimo būdo kiauroms antro yardo pločio=-ir 2 rdai * 
mūsų kišenėms aš nepajėgiu su ketvirčiu ilgio, pareikalavo 
išgalvoti, kaip tik kreiptis j 2 mėn. laiko audžfant kasdien 
viso pasaulio lietuvius, pra-jo g vai) 
šant tuo reikalu pagalbos. Me
delyno Lietuvių Kolonija bus 
dėkinga visiems prisidėju- 
siems padėti ir šį kreipimąsį 
atspausdinusiam laikraščiui, j

V. Prūsas

Elzbieta Kardelienė 
'Bus daugiau) .

A. ČECHOVAS

Versta JONO VALAIČO

Vaistinėje

“Pusė valandos dar tiktai praėjo, ** pagalvojo, 
jis. — Dar paliko tiek pat... Nepakenčiama”.

Bet štai pagaliau prie provizoriaus priėjo mažiu
kas, juodukas farmaceftas ir padėjo prie jo dėžutę su 
milteliais ir stiklinę su rožiniu skysčiu. Provizorius 
nuskaitė iki taško, lėtai pasitraukė nuo stalelio ir, pa’ 
ėmęs stiklinę į rankas, pakratė ją priešais akis... Po 
šio jis parašė signatūrą, pririšo ją prie bonkutės kai;-

4 lėlio ir pasiekė antspauduką...
j "Na kam šitos ceremonijos? — pagalvojo Svoi-| " 

, — Laiko gaišinimas, o ir pinigus už tai be rei-
Kažką viduramžiško savi-1 kalo paims”.

A. ČECHOVAS
Iš rusų kolbos vertė.
J. VALAITIS

(Tęsinys)

"Keisti žmonės, dievaži. — pagalvojo jis. — Ku-t 
riam reikalui jie apvelka savo veidus mokslingumo ’ ’ .
spalva? Lupa iš artimo trigubai, pardavinėja iplau-p 
kams auginti tepalus, o žiūrėdamas į jų veidus, gali< 
pamanyti, kad jie'iš tikrųjų mokslo žyniai. Rašo lo- kinas, 
fyniskai. kalba vokiškai... J’-'1 :J-------
ini riečia... Sveikas būdamas, nepastebi šitų sausų, su* 
diržijusių fizionomijų, o štai kai apsergi, kaip dabar provizorius ėmė tą pat daryti ir su milteliais, 
aš. tai ir pasibaisėsi, kad šventas reikalas pateko j 
rankas šios bejausmės, giaistynės figūros..,”

Įsižiūrėdamas į nejudamą provizoriaus firiono* 
niją, Sveikinas staiga pajuto norą atsigulti, kaip bebū
tų. toliau nuo šviesos, mokslingos fizionomijos ir mar 
mūrinio grūstuvo stuksenimo... Liguistas^nuoilsis įsi
galėjo visoje jo esybėje. Jis priėjo prie prekystalio ir. 
sudaręs maldaujančią grimasų, paprašė;

— Būkite taip malonūs, atleiskite mane. Aš... aš-

dždausiais ir širdingiausiais linkėjimais. Visi buvo lai- 
, mingi ir patenkinti.^
Į Vienas tiktai gubernijos sekretorius Ponimajevas 
buvo nepatenkintas. Pirmą naujametinį vidudienį

1 stovėjo jis vienoje sostinės gatvių ir protestavo. Deši- 
ne ranka apkabinęs vieną stulpą, o kaire nežinia ką 
baidydamas, jis murmėjo dalykus nedovanotinus, ne
numatytus^. šalia stovėjo žmona ir tempė jį už ran- 

iš-

Liberalas ’
Puikų ir meilingu pavekslą savimi sudarė žmoni

ja pirmąją Naujųjų metu dieną. Visi linksminosi, . . , t
džiūgavo, kits kitą sveikino. Oras skardėjo nuošir- ko^- Jos,os veidas buvo ažarotas su graudulio 

raiška. _ T

Eikite namo, atneškite šešias kapeikas, tuomet ~ Stabe tuv m"K5! Mano tu bausmė! - kalbėjo ji, 
ir vaistus gausite, ~ tavo ^ėdes, machamate! Eik, tau sakau. Eik • >

Suvyniojęs surišęs jf užantspaudavęs mikstūrą,! w Gal • • džjon e Į- - • • ' ’nėra ką.„ ' ? .
Nežinau... Ne mano reikalas..; j — Nieku būdu. Aš mokytas žmogus ir nenoriu nuo-

— susimąstė mokytojas. Gerai, aš nu- lankauti nemokšybei. Eik pati paairsšinėti, jeigu ne
leisiu _ i ri, o mane palik. Nenoriu būti vergijoje.

Sveikinas ieikojo kišenėse pinigų, išėmė rublį ir J SvoiKinas išėjo iš vaistinės ir žygiavo į savo na-‘ 
čia pat atsiminė, kad be šito rublio daugiau nėra nei j mus.- Iki jis pasiekė savo numerį, tai kartų penketą 
kapeikos...

i
— Rublis Šešios kapeikos?

fuzija. 
rublio pakai 

I —

— Apturėkite. — pratarė jis pagaliau, nežiūrčda-j 
mas į S^ikiną. — Įueškite į kas^ rublį šešias kapei- 

Ikas.

laikrašj
Malonėkite, nesi ramdykite. ’ — Tokiu

fsi'sėdu į kanapą ir, vydanras iš gal- ,h rvt 
dus. ėmė žiūrėti, kaip kasininkas •» Įaip

—Eik. jei nepasirašysi, tai bus t>n sielvartas. li- 
vys tave, mano niekšą, ir tuomet aš badu, reiškia, 

isėdo pailsėti... Parėjęs namo ir radęs stale keletą va- Eiklume!
sumurmėjo jis su kon nnių monetų, jis sestelejo ant lovos pailsėti... Kažku-Į — GeraU Ir pražūsiu... Už tiesą. Tai nors dabar. 

O aš iž viso turu tik’?’ rubli Galvoia? ri iė«a patraukė jo galvą prie pagalvės.- Jis prigulė, — Pbnimajėvas pakėlė ranką, kad žmoną nnbaidjtų- 
u K ~ tarsi minutei... Blankūs vaizdai, tarsi debesis įsiciau- h- šia.ranka ore nubrėžė pusę apskritimo...

B C--e jfigūros ėmė apvilkinėti sąmonę... Ilgai jis atsi-{ pro šalį ėjęs naujoj milinėj nuovados, viršininkas, 
mine, kad jam reikia eiti | vaistinę, ilgai verte save sekundei sustojo ir. kreipdamasis į Ponimajevą, pa- 

’ atsistoti, bet liga paėmė savo. Variokai išbiro iš sau- sakė: ' r
jos, ir ligonis ėmė sapnuoti, kad jis nuėjo į vaistinę! —Gėdyktės. Elkitės pagal kitų pavyzdį. : 
ir vėl kalbasi Jen su provizorium.

? . Pabaiga

atveju jau jOs atleiskite., šešias kapeikas 
užnršiu arba atsiųsiu... ;
negalima Mes nekredituojam...
man elgtis tatai? - ’ -

(Bus daugiau)
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AnUSCRUA IR MOTERŲ LKwa 
GINEKOLOGINI CHIRURGU A 

4449 Sa. PvUski Rd. (Crowford 
Medical Bonding). T#L LU 5-8446 

?. ’ ponius pagal susitarimą. -
Je' iie^ailiepxa, skambinti 374-8004J

Susivienijimo lietuvių Am 
ugdytojas

Tt»: 562-2727 arb* 562-2723

Bronius K. Balutis

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CH1RURGUA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

A/estchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA. DOS: 3—8 darbo dienomis ii

Rax.: Gl 8-0873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
A^Ui^RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINt CHIRURGU A 
6132 Sc. Kedzie Av«, WA 5-2670

Valandas pagal Min tarimu Jej 
«'liepia, skambinti Ml 30001.

TE1------ BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rri Street 
Valandos pagal

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71 St. Tel. 737-SI *9 

Tikrina akis Pritaiko ak-iniuc jj 
“contact lenses’”

VaL agal susi tarimą,. Uždaryta tree

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. anlxad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telef,: 776-2380 

Rezidencijos telefa 448-5545

DIt VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ Jigo$r 
Ofisas 2652 WEST 5Yth STREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirnL, antrad., trečiad. 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu taiku 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, O. P,
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. bpeciai U pagalba kojoms. 
(Arch Supports; ir t t.

Rase P. P. Dargis, SLA prezidentas
sinys) *

INDIANOJ SANDCNAį

William Wfet
mokės vado v;

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ję: eko garbės su juo susirašinėti 
^ji' labai norėjau jį atsikviesti 

seiij*’, kiiri-s jvxko Ulevelan- 
e. kada buvo numatyta Baln
io pakėlimai 

narius_

Su <a niin-rimi jis sutikę, bet 
veikalu ncltTdo r (likti tolima 
velionę, tada Balulis atsiuntė 
rimui gražų sveikinimą, įkal- f 

botą į juostelę. Seime išklaus7 
me jo. lyg kokio senovės vai- 
lylos balso. Buvo gražus įspū- 
lis. Balutis toli nuo misų, kai 
bėjo delegatams, dėkojo už 

Ji ^įteiktą .garbę ii' skatino dirb-
Susivienijimui Lietuvių A- 

e.....

“Iš samanotos bakūžės Lie
tuvoje jis iškilo į visų gerbia
mą Lietuvos diplomatijos ve
teraną, kuris, nors jau peržen
gė 70 metų gyvenimo slenkstį, 
vis dar drąsiai gina Tėvynės 
laisvę senoje Anglijos imperi
jos širdyje — Londone. .

Amerikos lietuviai ypač tu
ri pagrindo p. Balučiu didžiuo 
ris, nes skaito jį savu. Ypatin
gai malonu pabrėžti, kad jo
kie šešėliai nesutepė to diplo
mato kilnios asmenybės”.

Taip vaizdžiai' nupieštas Lie 
iuvos diplomatas leidinyje, ku 
rį išleido Bačiūnas, pager
biant Balutį, jo 70 mėti] 
žiaus sukakty.

B. K. Balulis turėjo 
kalbėtojo privalomus.

Jis buvo iš tij narių„ kurio 
vardas papuošė Susivienijimu? 
/sūnystės dienose .Susivįeniji 
-e jis pradėjo lietuvišką Aeik. 

1q, nuo jo nesitraukė per vi
są amžių. Jis kovojo ir ragino 
kovoti už Lietuvą. Anot jo: 
4<Kur tik lietuvis alsuos, ten 
Imis pasiryžimas kovoti už lais 
ve. Kol tauta kovoja, tol ji gy
va. Kol gyva, tol yra viltis lai
mėti!... Tos vilties kupini — 
drąsiai tolimesnėn kovon, li
gi galutinio ir neabejotino lai
mėjimo...’ 
K. Baluqio tartum testamen
tas, paliktas tautai jos 
Iriuose metuose...

am-

gero 
Savo 

nuosekliu ir vaizdžių kalbėji
mu jis darydavo klausytojams 
teigiamą įspūdį, betrūko jam

J ir poetinių polėkių. Kai Ame
rikos lietuviai siuntė Lietuvai 
Laisvės Varpą, .jie. įrašė Balu
čio sukurtus žodžius:

“O skambink per amžius
Vaikams Lietuvos:

v
Tas . nevertas laįsT. ės,
Kas negina jos”.
Kaip minėjau,

Lis visada didelį palankumą

28S0 WmT 43rd St, Chicago HL 60629 
Telef.- PRospect 8-5084

4- ■■ ■ ■
Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 
2443 WEST^rd STREET 

Telfonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

^918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Lydimai ■— Fitnc rpurtud, 

i£MA KAINA 
R.
Tel. WA 5-3063

Apdraustas perkraustymas 
H jvatriy atstumu.

ANTANAS VILIMAS - 
į Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos progrimot U WQPA,

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 1230 
— 1:00 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 830 Iki 830 
vai ryto.

Vedėja Aldona Daukus
Tataf.: HEmtock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

"Jie giedojo Dievo fame Mozės giesmf ir Avinėlio giesmę**. Apr. 153.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 

jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-’, žinodami, kad šita naujoji giesmė yra linksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia 'daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

Viri žino, kid mirtis yra žiauri ir palietu kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausiu ne
moka mat Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINtTOJAI.

WASHDiGTOX, D. C - 
zidento Carter!© par < 
sėjas FBI direktork 
goms eiti labai paiaL...ui c- 
tas senato sluoksniuose.
j u Websterį paskyrė re J.- 
konat Manoma, k? ’ j gau< 
viso senato vienbalsį a 
ma. Už jį balsuos ne 
likonai, bet ir demoki
guma, nes jį parinko ■ ..Laip
tai. Teisėjas yra vedęs, turi sim 

šie žodžiai vra B Pati^ žinoną ir dvi 
lankančias dukteris .

Teisėjas McGarr 
kad spaudoje pasirodo 
niai jam pakenkė.- K 
nepatenkintas* spaudo 
džiūsnomis žiniomis 
jus paskyrimos.

rtą atsisakė liudyti par 
memo paskirtam komitetui.

Icrtą ji atsisakė liudyti 
-^>io teismo pirminin- 

dabar ji tą patį pareiškė 
j ' : rl .rnento komitetui. 

. 2 ’ rriteto nariams pa-
ante vykusius 
.lėtų susidaryti 
sumetimais tas

Mažeika & Evans

sun-

(Pabaiga)

Drovers vadovybė
f

Drovers banko 
e: oralinės vai-, 

atimini-j
LTc:r:nai palik-
Lv? r<ėtu nu-i i*3banko i

Balu

.dm c 
s ta t;

.1 I: džiausi di
pries 75 mi- 

' da martinėse Mon- 
yomrig valstijose, 
ngoEįpje. Iš atrastų 

mokyklą kaulų nustatyta, kad jie buvo 
į iki 47 pėdų ilgio, 18.5 pėdų aukš 

tvirtina, čio ir svėrė apie 8 tonas. To di- 
straips- nosauro galvos kaukuolė buvo 

i į y' no, ; ijc rasti 6 colių 
dantys.

iij' 
tai.es 
taip pa

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737- 8600
Jei. 737-8601

EUDEIKIS
pas- 

jie r.
GAIDAS DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
g New Jerseiy valstiją yra 

, labiausiai apgyventa: ,kiekvie- • 
i nri kvadratinei myliai tenka

ii:

' ne

Tei.: Y Arda 7-1741 - 1742

NT? 
vusi

duonos
:ia ne-

i
is ne-

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Teisto . A fa? eite 3-0440

MODERNISE

darė pla-ji 
patarnavi-Lr

CHICAGO, DI. — Spauda ir * 
radįjo komentatoriai labai pla
čiai komentuoja 
bankrotą ir Z 
džius perėri*r?.ą 
stravimo. Viri p 
ti savo vietose,
statyti ątsaktnnyię 
nugyvenimą.

'Savo laiku :.bankas 
čius ir naudingus

mus, ne tik pramonei, bet ir apy
linkės gyventojams, -bet pasku- 

rodė Susivienijimui. Apie jį tiriu metu tie .patarnavimai su- 
palankiai kalbėjo ir ragino vi j mažėjo.
sus tautiečių į jį įsirašyti — įs-Į Nustačius atsakomybę už nu 
loti. Neatitrūko nuo jp ir iš gyvenimą; federalinė agentūra; 
Amerikos išvykęs. Buvo ir pa- banką gali pavesti kitai finan-j 
siliko iki mirties SLA - 126-tos sinei Chicagos įstaigai 
New Yorko kuopos narys. Man kyti.^

tvar-

IEVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehil] 6-2345-1

N'ancy,';nas Zepll su žmona 
: Lowl j- Patricia Lamb, gyv. 

i?oje ir kiti giminės,

Gyv. Tampa, 'Fta.
Ankstau gyveno C h tearta 1r Antioch, JIL

□lirė 1378 m. sausio 1S d., sulaukęs 90 metu amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje. • 
Amerikoje iš 
Paliko nulii

gyv. Tampa, Fla ,
KaLforrujoje,
draugai bei par

Kūnas
Cicero

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwniall 3-2108-J

y eno 70 metu.
sūnėnas Kona r

4 dukterys — .
ka Joanna Ce

j/ - ’
50 Avė.,

as is koplyčios į
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Revolution Of The One-Pot Meal
Is Colonial tunes many 

large homes boasted a sum
mer kitchen. When the weath
er got hot, cooking was done 
there, away from the main 
bouse, which stayed cob! and

keep the house cool, but also 
want io tare energy and free 
time for aH the leisure activ
ities of summer. Thanks to - 
modem eonwriences we can 
overthrow kitchen drudgery 
without sacrificing taste or 
nutrition.

The hero of this kitchen 
revolution B the one-pot 
meal, made in a riow cooker 
Bke a crockpot, baked in the 
even the night before, or pre
pared in advance and frozen.

simple as hot dogs and beans, 
or as fancy as coq an ritu But 
they all get you out of the 
krteben while fce sun shines, 
consume energy during off-

air conditioning bills.
Summer is also the time 

when friends are likely to 
drop in, and one-pot meals 
are an easy but elegant way 
fao entertain, indoors er out. 
Coupled with a festive sabd 
and served on • table set 
with decorated Viva napkins 
•nd color-coordmated paper’

aerviitf and dean-op time.
Speaking of TBwalutioni. 

our Auman friends have a 
way of nuking iced tea using 
solar power. Put tea bags, 

-sugar, water end lemon juice 
rn a sealed container, shake 
well and place in brųįt sun
light fer a few horns. Then 
pour over ice. Presto, real 
iced tea with temotri

kitchen* come frown the Scott 
Paper Company Home Service

TRYS MODERNIŠKOS K0MYGQ5 į
AIKšTž TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

tarnavimą 
Nuliūd

šlami nuošir- 
paskutinj pa-

NARIAI:
Ckk&gof
Lietuviu
Laidotuvių
Dirertorig
Am or Lari jog

AMBULANCE 
PATARNAV1- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

$

even if y on aren't frying food*, 
or open the kitchen wind own 
at the top, so hot air escapes. 
Cook or wash dishes after 
dark whenever you can. A- 
void opening the refrigerator 
as much as possible — the heat 
It removes from the inside la 
pumped outride — into your 
kitchen. Use low heat when 
baking your one-pot meals: 
the insulation on your oven 
wffl be more effective. Use dis
posable plates, cupe and nap
kins as often as possible, birt 
when there are dishes to wash, 
load the dishwasher fully be
fore running. You nftght even 
try washing dtahe* in cold 
water — with modom deter* 
gents It works Ebwu

Another v-csion of ffee 
summer kitchen Js the bar
beque or camp out, which 
rarae leering the kitchen far 
behind. Every camper knows 
that the one indispensable 
Bern In the camp ^kitchen” 
B t roll of paper toweb om4 
for every job from drying 
hands to cleaning pots and 
.pens. Clip the straight section 
of a coat hanger in the 
middle, bend the ends back 
and use it to hang the towel 
roll wherever it is needed.

Whatever the setting or 
occasion, one-pot meal menu 
planning can be a time and -

e 
ih

In today, do-ft- wot
the profefisicr^l tc.. a 
“turnings"—or ircouectural Jplr dies e. 
trade—to provide Innovative and Imagine tive in the
home.

Architectural ^todlee—yee. 
they're the same products 
which used to be known a« 
balustrade? la staircases—now 
are avsfiabk UX a variety of 
rizes and st; *s. Bit the 
the 11m* w v en •. ^KDef

•th—Te nr bdr

and .neiti ’ itmI
the v eraati: sžj dah
and fsef ve way fo add 
character a home or office, 
indoors^“ out* .

Spindle - e beW u cd 
candle, aoK: < or lamp hasea.

era, *crccn> and 
for coffee

Sawn In halt they are betaa 
melted on walls and doors 
as decorative elemente, need 
a* plant holders or as grille 
etemc-

K. ord Cx, Everett, 
W&stt, tbr work a largest 
mamrf actiir* 7 of ar. Miectmal 

prr taras —e dec
orator in nine ’erent 
styles, three different thick
nesses and Id hr; ’hta from 7% 
Inches to eight feet.

The spindles ^re toade of 
acxx western woods, turned 
on hopprr-fed b-thes,

thi a shrink
, protective] 
: n . sparta]

xv In

ANTANAS M, PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

4307 So. LTTUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-34H1

1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1008

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAf&yetU 8-8573

3319 So. LTTUANICA AVĖ. TeL: YAi¥e 7-111S-1139

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RKpoblk 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vbvinia 7-8S78

11828 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hills, 11. 974-4418

M54 SaHALoTED STREET Pho-ne: YArdt Mill
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Solistė Anita Pakalniškytė, 
kylanti'daincs meno žvaigždė

Solistė Anita Pakalniškytė ja i 
antri metai kaip studijuoja far- 
maeij<^s

kuda 1976 m. byvo ruošia
mas kmicvi tas Me Master uni- 

-to. Mohawk ’ College sa
lėje. kur buvo koncerto progra
ma *v - L. Eeethovcno ’‘Car
ui mu k m ana*’ lotyniškai.

Po s o koncerto solistei Ani
ta i buvo jė* k ta gėlių, o publi
ka sustojusi audringai ir ilgai 
plojo Koncerto dirigentas dr. 
Lee Hepner iš*diaugsžmo pri
ėjo prie solistės Anitos Pakal
niškytės ja pasveikino ir pabu
čiavo.

'lai dar kartą msūų lietuvaitė 
ir SLA 27 kuopos narė, atliko 

su koncertais į tolimesnes lie- kana<hec!ų įuostame koncerte 
r pagrindinę rolę su didžiausiu 

Į pasisekimu ir Kanados publikos 
Įvertinimu. Hamiltone,* kana- 

: diecių ruošiamuose svarbes
niuose koncertuose musų lietu
vaitė yra visada kviečiama da-

mokslą Toronto uin
Tačiau Anita iš pr

pal ūkusi Į meną 
said’iu v.uivc!

gTnitie>
žLlrėd ima
te, tohuu ima piano muzikos 
ir dainavimo pamokas, ir toiia-i 
dalyvauja plano muzikos ir dai
navimo varybožse, ir toliau lai
mi pirmas vielas aukso meda
lius ir stipendijas tęsti 
mėgstamą meną.

Dėl studijų universitete ir lai
ko stokos solistei Anitai tenka t 
atsisakvti nuo dažnesnių išvvkuį

tolimi

didžiausiutuvių kolonijas, Amerikoje ir 
Kanadoje, o kvietimų turi daug, j 
Be to, Anita yra kviečiama su j 
koncertais ir Hamiltono kana
diečių, nes solistė, būdama vos 
8 metukų, jau solo giedojo kana 
diecių bažnyčioje ir yra tapusi 
labaipopuliari ir Hamiltono ka
nadiečių publikos labai mėgsta
ma Hamiltone kanadiečiai sa
ko: “Anita the singing Lithua
nian girl”.

Kol Anita Pakalniškvtė tęsė , . : * i
džiaugsmas tėvams, kad dukra 
savo talentą ir gabumus, be ra
ginimo iš pat mažens panau
dojo kūrybai. Tik reto gabumo 
lietuvaitė gali tinkamai atlikti

Solistė ANITA PAKALNIŠKYTĖ

mokslą Hamiltone, ji dalyvavo 
Mohawk College workshop t ea- 
tro spektakliuose,, gaudama pir
maeilius vaidmenius. Be to, 
solistei Anitai atiteko pirmaeilė

Be abejo, tenka didelis kre
ditas ir Anitos tėveliams už su
darymą sąlygų tęsti mokslą To
ronto universitete ir nenutrauk
ti piano muzikos ir dainavimo 
studijas. Tačiau yra ir didelis

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

— jau SO motų tarnauja lietuvių visuomenei Ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNTUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

— didžiausia lietuviu fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės aodraud^ jr ligoje pašaipi, kuri yra pigL nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbom pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su pus* milijono doleriu kapitalu 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100 00 
iki S10J100.00.

— jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrauda - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrauda: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIPENTALls APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis S2 00 
l metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO 'darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi!*

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos Heturiu dlenraičio steigėjus bei UetuvUkos rpaudoa pinet 
aus Ir atliekant būtinai pareliaa lietuvybės Išlikimui ikel
Mimir Naujieną platiniruc rajus.

<AUj11J^OS tvirtai stori Ir kovoje iš ITetnvoir Ir sererstr Uetrrti Irtart 
neidamas Ir 1 ssr;darius tv akuprntiiz v ii fesiu
UnixU z

NAUJIENOS pdriko visai Eetuvlp demokratines trupes. fa bendrai Imtiti 
rijas Ir remia. viru lietuviu bendruos!tu darbui bei tikslūs.

NAUJLenGS atstovauja tyliąją liettrrių dauguma žilis pasimetimo, reto 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
’r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nis m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu uroęs 
delbdama pratinimo vajų kreipiasi 1 visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
rrandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
carišku reikalų renesiKaa.
KURUOJA: Chlcapoja Ir Kanadoje metami — $30.00, rMu — SltM. 

trims min. —• $830, vienam merų $3.00. Kitose JAV viefoec metama 
— $26.00, putei mėty —. $14.00, vienam mirų — $LS0. Užtlenlue

— $31.00 metams. Sutlpažlnlmul siunčiama aevaJtf temetamai 

Prašomi naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, TH. 60608

jienų štabui linkiu sėkmės ir 
sveikatos* lai gyvuoja Naujie
nos 1978 metais”.

— Ponia C. Brazaitis iš Mar
quette Parko savo sveikinimus 
ir nuoširdžius linkėjimus parė
mė $7 auką. Antanas Tamulio- 
nis iš Bratenahl, Ohio, atsiuntė 
$-1. Tautietis iš Klevelando už
sisakė Naujienas 3 mėn. tinka- 
mesniam^susi pažinimu i. Dėkui 
visiems. .Visi skaitytojai pra
šomi remti Naujienas ir jas pla
tinti. Visi lietuviai (kviečiami 
su jomis susipažinti ir užsisaky
ti. Platinimo vajaus proga Nau-

— A. Mingėla iš Hamiltono M ienos siunčiamos susipažinimui 
be raginimo pratęsė savo ir kai-|2 savaites nemokamai.
myno Z. Stonkaus prenumeratas 
taip pat atsiuntė $5 auką. Onta
rio provincijos tautietis užsisa
kė Naujienas 6 mėn., tačiau pa
vardės prašė neskelbti. Dėkui už 
auką ir už dėmesį.

— A. Aleksandravičius, Jus
tice, Ill., savo pritaųimą Naujie
noms išreiškė $10 auka, atsiųs
ta pratęsiant prenumeratą. Po 
?3 atsiuntė: P. česna iš Orland 
Parko, Ed. Varekojis iš Si. Pe-. 
tersburg Beach, Fla., Kostas 
Juška iš Detroito ir E. Enskaitis 
iš Oak I^wn, III. Dėkui visiems.

■tiek įsipareigojimų. Linkiu pr 
toliau sėkmės Anitai Pakalniš
kytei moksle ir mene.

Anita Pakalniškytė dainuos 
“Tėviškės Žiburių’ metiniame 
spaudos baliuje, kurs įvyks atei
nančio vasario 4 d., šeštadienį, 
Anapilio salėje, Missisauga, On t. 
Solistei akompanuos L. Marcin
kutė. J. šarapnickas

— Ed. Litvinas iš Brighton 
Parko kiekviena proga paremia 
Naujienų leidimą. Dėkui už anks 
tybą prenumeratos pratęsimą 
ir už ta proga atsiųstą $7 auką. 
Po du dolerius už. kalendorių 
aukojo: P. Sirgedas ir ponia Pe
tronėlė Shumakaris iš Cicero, 
Anton Walskis iš šiaurinės mies 
to apylinkės, ponia Suzanne Pu
iris iš Marquette Parko ir V. 
Rutkauskas iš Brighton Parko. 
Dėkui visiems.

zatorių nėskaitiingoše ■ lietuvių 
apylinkėse. Apie įstojimą į SLA' 
bei įvairias a pd ra ūdas infonnuo 
ja kuopos ir ŠIA centras, 307 * 
\V. 30 St., New York, NY 100GL

i
— PvL Martin L. Budraitis S 

Brighton Parko apylinkės baigė 
jauno jūreivio apmokymą Ma
rinų apmokymo bazėje, San Die
go, Cal. Jis yra baigęs Curie 
aukšt. mokyklą.

— Stanley Balzekas Jr., Lie
tuvių kultūros muziejaus sa
vininkas ir Chicagos bibliotekų 
direktorius, pakviestas St. Xa
vier kolegijos prezidentės pata
rėjų tarybon. Prezidentė yra 
sės. M. Irenaeus Chekouras.

— Ponia Ona Indrelė, visuo
menės veikėja ir ŠIA kuopos 
pirmininkė Toronte, atsiuntė 
originalią rankų darbo atvirutę 
su nuoširdžiais sveikinimais ir 
geriausiai linkėjimais visiems 
Naujienų darbuotojams, bend
radarbiams ir skaitytojams.

—A. Ligmal iš Amsterdam, N. 
Y., žiemos metui išvyko į Deer
field Beach, Florida. Adomas 
Jankauskas iš Brigthon Parko 
dėl ligos turėjo nutrauli atosto
gas Floridoje.

— Pedagoginio Lituanistikos 
instituto 3 metų kursą baigė ir 
gavo aukšt. mokyklų mokytojo 
teises: Loreta Andrijauskaitė, 
Ramunė Kubiliūtė, Vilija Vaka- 
rytė ir Vytenis Senu ta. Dviejų 
metų kursą baigė ir gavo pra
džios mokyklų mokytojo teises: 
Marija Andrijonaitė, Dalia Bi- 
laišytė, Dana Brazdžiūnaitė, Ri
ta Likanderytė, Dalia Vindašiū- 
tė ir Marius Naris, Diplomų įtei
kimo apeigose dalyvavo rekto
rius dr. Jonas Puzinas, PLI ne^ 
akivaidinio sk. dir. Ignas Sera
pinas, akivaizdinio sk. dir. Al. 
Dundulis ir Lektorių tarybos 
sekr. Stasė Petersonienė.

— Susivienijiman Lietuvių 
Amerikoje praeitais metais įsto
jo 240 naujų narių, kurių bend-Į^etoie- 
ra apraudos suma yra 8349,850. 
Į 99-tą ir 126 SLA1 kuopą New 
Yorke įstojo 3§ nauji nariai. Liu 
ei j a Sperauskienė yra tų kuopų 
organizatorė. SLA 322 kuopos 
organizatorius' Cricagoje Anta
nas Tveras įrašė ton kuopon 19 
naujų narių. Alfonsas Baika 
įrašė į 43 SLA kuopą So. Bos
tone 17 narių, Anna Vysther į 63 
kuopą Chicagoje 12 narių ir 
Juozas Gediminas, iš Los Ange
lės, įrašė 11. Pasigėrėtinai pa-

— Joseph Krasinskas, • Wor
cester, Mass., lietuviškos veiklos 
veteranas ir spaudos* bendradar
bis bei rėmėjas, kalendoriaus 
proga atsiuntė penkinę ir tokius 
gerus, [eiliuotus žodžius: “Lai 
gyvuoja Naujienos ir jų raštai, 
lai jie lanko tolimiausią kraštą! 
Naujienų naujienos lai pasie
kia lietuvi kiekviena: kiekviena 
bakūže ir kiekvieną namą, nes 
jos Lietuvos priešus gerai iške
dena. Komunistams šonus ge
rai išvanojo, už Lietuvos laisvę 
nuoširdžiai kovoja. Visam Nau- sidarbavo daugelis SLA organi-

Z808 Wert SU Chicago, UL 6062S • Tel WA 5-2787 
Didelis Mririnkimas teret rOšfer gairių vtrtcfc 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDtLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUrrn GIFT fa»ceu servici

1501 W. HMt CMca*e, lit «427. — WA S-STtr 
iXU S*. CMcm«, III. MM04. — T.l, tS4-W«

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE ¥OR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

6 KAME. MŪRAS, 3 mieg.. 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW. 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64.200. ■

15 M. SENUMO 5^ kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54,000. ;

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32.500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, S10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
^951 W. 63rd SU TeL 436-7878

M. LS.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — par er kam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chle*a» 
TeL 787-0600.

□ Siunčiu _________  dot Na>Jlen< FubllteJtoJo
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudu

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites ausipafi- 
nimui nemokamai Ir be Jokių JriparelgoJimą-

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS.

Jan kuria laiku atspausdintu ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių PO (1B6B-1930) metų 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 ptL Kaina 
$10. išleido Amerikos Lietuvių Istorijos DrtugiŪ.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavę* lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių rišo buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytlalai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinrų. lai ream* nil kų ir 
kitų organizacijų atlikti 
kai ir tt.

Norintieji tayga 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 

nrdu Ir pudijctl:

173> S«. HaImLM 8U CWcato, HL
—----

darbai, įrteiftot mokykla*, akaitykloa, ban-

latcytL pratomi paradyti arbt Morwy

; ♦ Ateinantį ketvirtadienį, 
į sausio mėn. 26 d., 2 vai. p. p.
Gage Parke Fieldhouse patalpo
se šaukiamas Lietuvių Pensinin
kų Sąjungos Chicago  j e susirin
kimas. Nariai prašomi atsinešti 
nario knygutes, į kurias bus įra
šomas nario mokestis. Susirin
kimo programa bus patiekta 

(Pr.) 
Valdyba

— Imigracijos ir Natūraliza
cijos įstaiga praneša, kad visi 
čia gyveną asmenys, neturį JAV 
pilietybės privalo užsiregistruo
ti iki sausio 31 d. Registracijos 
kortelės gaunamos pašto įstai
gose. Jas užpildžius, priklijuoti 
pašto ženklą ir pasiųsti minimai 
įstaigai nurodytu adresu. Neuž
siregistravę gali, būti baudžiami.

t* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
frontacijos, nors dabar daug

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

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžic. 
padvigubinti Naujienų skaity 
toju*

Juozo šmotelio

BALTAS SNIEGO PARKAS

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. x

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tų mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas. centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900. .

LIUKSUS RANCH' beveik naujas 
romėnų mūras. 3 miegami. .Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedu. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę hu- 
pirksit už $40,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto 'ga- . 
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti. S27.900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštu mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontai

BEVERLY SHORES. Indiana. — 3, 
bedrooms, baths on 2 lots 3 blocks! 
from Lake. Basement and attached 
garage. Includes all furnishings. 
Immediate possession. Future Natio
nal Park leaseback possible. $46,900 

Call Renard at Callahan Realty 
219—926-4298.

ELECTROS ĮRENGIMAI, -- 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
. 4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

BRICKLAYER
Experienced Mason 

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave.

An Equal Opportunity Employer

42—40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $9t pusmečiui auto mobili t 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis ė

4645 So. ASHLAND AV t 
52M775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENTBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Talat: RIpuMIc 7-1941

MAINTENANCE
MECHANICS
For plant- in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plaint machinery.

Welding experience also required.

R. L4VIN &SONS, INC,
3426 S. KEDZIE AVE.

An equal opportunity employer

of
!
 Notary Pvblic

1NC0M5 TAX SKVtCl 
4259 S. Matfrreed. ToL 254-7451

I' Taip pat daromi vertimai, fiminig 
Rkviotlmal, pildomi pilietybė pre-

Į Žyma! ir kitoki blanki! J

WATCHMAN 

willing to work any shift 
6 day week.

Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 

Steadv work. Previous work record
will be checked. Must read and write 

English. " I
R. LAVIN & SONS, INC.

3126 So. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer.

Atsiminimu Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.

Chicago, Ill. 60620

LIETUVIŲ TAUTINĖMS kapinėms 
reikalingas darbininkas (didžiumoje 
lauko darbai). Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas. Reikalinga turėti sa
vo traiisportaciją. Dėl daugiau infor
macijų krointis į Stanley Kazlą.

Tel. 458-0638.

HELP WANTED — FEMALE 
D^rbtninktu 

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experienced only. Excellent be
nefits, good pay, private parking. 

C. T. A io door.
Apply in person:
EVERWARR INC.

1601 S* Indiana Ave.
663-1800

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus

< NEDZINSKAS,4065 Arch«r At*
■.hic*9e,^uTM631. T*l. YA 7-S9V.

BEST THINGS IN UFE

I Frank ZapoU* 
nosyi w.Ysm st

GA <-3654

rrxrt fa&h

IMtUtAtoCr

blate Farm Lrfe Insu-ance Company

Didžiausias kailhi 
pasirinkimas 

rientstelj 
lletarį 'aiHnintaĮ 

Chkaųro>

NORMANĄ

2SXS&24 
(iataicoe) W 
677-S4A9
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