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KENIJA ATIDAVĖ EGIPTUI
DAJANAS NORI, KAD JAV GARANTUOTŲ 

IZRAELIUI SAUGIAS SIENAS
— Rusai prižadėjo nekelti kojos į Somaliįos 

M j teritoriją, — pareiškė prezidentas
WASHINGTON,'D.C. -v— Ketvirtadienį Izraelio užsienio 

kalų ministeris Dajanas buvo pakviestas i Baltuosius Rūmus, i 
kad .galėtų .paaiškinti prezidentui kelis Izraelyje vykstančius da- į 
lykus. Izraelio premjeras Begin trečiadienį pareiškė, kad prezi
dento Carterio nutarimas parduoti naujuosius karo lėktuvus 
Egiptui ir kitoms arabų valstybėms pakenks Artimųjų Rytų tai- 
kai. Premjeras.tvirtino, kad Izraelis pradės rūpintis ne taiką 
bet sienų apsaugai I\Iinistėris Dajan paneigė šiuos Izraelio prem
jero ~tvrtmimus. * Jis pareškė, kad Izraelis nori amerikiečių pagal
bos taikai įvesti- Dajanas pareiškė, kad be amerikiečių pagalbos 
taikos Artimuose Rytuose jis negali įsivaizduoti. Jis norėtą kad 
amerikiečiai’ garantuotų Izraelio sienas.

rei-

Plačiai aiškinosi dėl Izraelio 
. v kolonijų 7 - - •' y

JEnisteris Dajanas dar kartą 
turėjo aiškinti prezidentui Car- 
teriui,- kad Izraeliui reikia palik 
ti kolonistus Sinajaus žemėse, 
kad laiku įspėtų apie egiptiečių 
pasiruošimą karo veiksmams] 
prieš Izraeli GemDajanui buvo* 
priminta IzraeHo ministerių vie 
ši pareiškimai -^ię paimtų ara
bu žemių atidavimą. Be to, pre
zidentas išaiškino Dajanui, kad 
JAV turi teisę parduoti gink
lus bet kuriai arabų valstybei 
galinčiai prisidėti. prie taikos 
ir saugumo Artimuose Rytuose. 
Izraelis .neprivalo nugąstauti ir 
neturi terrsės reikalauti bei nu
rodinėti,-kad JAV- privalo ir 
kam.neprivalo pardavinėti gink
lų. Dajanas bandė aiškinti, kad 
ginklai arabų, rankose sudaro 
pavojų Izraeliui. Prezidentas ai
škino, kad. pasirašius taiką 
joks* pavojus Izraeliui nebegre-[ 
šia: v. - j
Rusai nekels kojos į Somaliją

Prezidentas Jimmy Carter pa 
reiškė laikraštininkams, kad so
vietų vyriausybė prižadėjo ko
jos nekelti į Somaliją. Ji užtik
rino, akd kovos bus vedamos tik 
tai Ogadeno provincijoje, bet į 
Somaliją dabartinė Etiopijos 
vyriausybė nesirengia siųsti ka 
riuomenės. Prezidentas Carte- 
ris labai rimtai įspėjo Sovietų 
ir Kubos vyriausybes, kad JAV 
imsis kitokių priemonių, jeigu iminius reikalus. Pasirodo, kad 
rusų ginkluota Kubos kariuo
menė veršis į pačią Somaliją. 
Duodami garantiją kad nesikiš 
į Somaliją rusai laisvai sauva
liaus Etiopijos teritorijoje, kur 
jie neturėjo kojos įkelti.
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Haldemano knyga 
sukėlė sensacija

40

Prezidentas Carteris, pasitaręs su kongreso vadais ir gubernatoriais, pasi
kvietė į Baltuosius Rumus angliakasiu ir kasyklų savininkę atstovus, 
užsidarę duris ir įsakė 43 valandų laikotarpyje susitarti dėl anglių kasimo. 
Nei kongresas, nei prezidentas negali leisti užsikirtusiai grupei ardyti 

krašto ūkio.

EGIPTAS SULAIKĖ DU KENIJOS
KELEIVINIUS LĖKTUVUS

Buvęs Baltųjų Rūmų štabo 
viršininkas H. R. Haldemanas 
savo knvga “Galia pasibaigia“ 
sukėlė didelį susidomėjimą yi- 

j soje Amerikoje. Visi laikraš
čiai stengiasi gauti teisę per
spausdinti svarbesnius tos kny 
gos paragrafus. Haldemanas 
tvirtiną kad prezidentas Nik- 
sorias žinojo apie pastangas 
nuslėpti nuo kongreso duome
nis apie įsiveržimą į Weterga 
te demokratų centro komitetą. 
Jis aprašinėja, kaip 1970 me
tais sovietų atstovai siūlė ame 

prie jų 
planuojamo Kinijos bombar- 

ginklais 
Prezidentas Niksonas atsisakė 
prie užpuolimo prisidėti. Ka^ 
patyrė, kad rusai vis dėlto ren
giasi Kiniją pulti, tai Nikso- 
iias pasiuntė Maskvai labai, 
griežtą įspėjimą, kad tokio 
žingsnio nesiimtų. Rusši pabi
jojo/ kad amerikiečiai nepuh 
tų Afaskvos.^.tedėl ir sustabdė 
paruoštą. Kinijos puolimą.

* riki eci am s prisidėti

Ginklams reikės
17.4 bilijonų

WASHINGTON, D.C.— Spe- 
| cialistai apskaičiuoja, kad atei- 
Inantiems metams vien tik gin
klams teks išleisti 17.4 bilijonų 
dolerių.čia įeina ir keli labai nau 
ji žvalgybos lėktuvai, artilerija 
ir patys stipriausieji šoviniai. 
Specialistai skaičiuoja, kad ši 
suma gali kiek padidėti dėl ky
lančių kainų ir įdėto darbo, 
čia, aišku, įeina ir laivynui rei- 

j kalingi nauji ginklai. Vienai 
lėktuvu grupei teks skirti pu
santro bilijono dolerių, o laivy
no vienam povandeniniam lai
vui teks išleisti bilijoną ir 250 
milijonų dolerių. . Kiekviename 
moderniame laive yra daug elek 
tronikos mašinų, kurios labai 

.brangios.

Trudeau veda kovą 
. su separatistais

OTTAWA, Canada. — Sepa
ratistas Levesqtie, susibaręs su 
premjeru Pierre Trudeau įta- 
kinkame pasitarime, metęs sa
vo dokumentus, išėjo iš pasita, 
rimo. Kanados premjeras rei
kalavo tikslesnių duomenų apie 
Montrealio provincijos ekono-

paskutiniais dviem metais, kai 
pradėta kalbėti apie atsiskyri
mą nuo Kanados, biznis gero
kai sumažėjo. Visa eilė pramo
nininkų uždarė savo dirbtuves 
ir gamybą perkėlė į ramesnias 
Kanados vietas.

— Aliaskoje buvo išsprogdin
tas didysis aliejaus vamzdis, 
bet ketvirtadienį jau pavyko jį 
sutaisyti.

I

Vasario 19: Belina, Konradas, 
Nida/Saugė, Šarūnas, žibonis 

Saulė teka 644, leidžias 536
Oras: Drugfau

O

KALENDORIUS
Vasario 18: Bernadeta, Simeo
nas, Gendrė, Lengvailė, Lengvi-

davimo atominiais

Howard Hughes tur
tas siekė 2 bilijonu
HOUSTON, Tex. — Teismo 

metu paaiškėjo, kad biznierius 
Howard Hughes galėjo • turėti 
turto, siekiančio dviejų bilijo-

nų dolerių, bet dar neaiškios ki
tos sumos. Yra kelios bendro
vės, kuriose yra kiti dalininkai. 
Kol tos bendrovės bus patikrin
tos ir jų vertė nustatyta, teks 
įdėti daug darbo ir laiko. Teis
mas atmetė mormonų paruoštą 
testamentą, kuris neturėjo pil
no Hughes parašo ir nebuvo 
reikalingų liudininkų.

SIMAS KUDIRKA ĮSIKŪRĖ 
NEW YORKE ..

♦ Vasario 6 dienos New York 
Times įsidėjo jų korespondento 
pasikalbėjimą su Simu Kudir
ka. Korespondentas, paminėjęs 
Kudirkos dramatišką atsiradi
mą Amerikoje, aprašo, kaip šis 
dabar jaučiasi ir ką dirba New 
Yorke.

Apkeliavęs su paskaitomis 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
Simas ėmė ieškoti “paprasčiau
sio” darbo. Kai jam buvo pasiū
lyta pirkti pusiau 63-jų šeimų

Kenijos valdžia atidavė Egiptui ne tik lėktuvą, 
bet ir visa Buvusią karo medžiagą

KAIRAS. Egiptas. šiandien Kenijos vyriausybė atidavė- 
’ Egiptui kai o lėktuvą, kuris praeitą antradienį buvo sulaikytas 

Kenijos padangėse ir priverstas nusileisti Nairobi aerodromo 
nurodytoje vietoje. Kenijos karo lėktuvai privertė Egipto, karo 

j transporto lėktuvą pasukti į Nairobi, nusileisti ir parodyti, kur 
i ;r ką veža. Kenijos karo policijai. iškrėtus lėktuvą, Nairobi vy- 
* riausybė pa .keikė, kad Egiptas siunčia Somali jos kariams 19 
i tonų įvairios karo medžiagos. Nairobi padangių sargai pranešė, 
' kad keturi panašūs transporto lėktuvai jau nubageno į Somali

ją įvairios karo medžiagos.

BARŠKETYTĖ, PAKALKA, kun. PRUNSKIS * 
VYKSTA Į WASHINGTON^

Kenijos vyriausybė visą lai- į 
ką rėmė dabartinę Etiopijos d ik j 
tatūrinę vyriausybę ir ėmėsi 
priemonių prieš egiptiečius, no
rinčius pagelbėti kovojantiems 
somaliečlams.Iš Egipto artimiau 
sias kelias į Somaliją eina per* 
Kenijos kraštą. Egipto lėktuvai į 
iš Pietų Egipto įskrenda i Kėni- . .. ..* egiptiečiams, jos pakraštį, kuriuo pasiekia So Į 
maliją. o ten jau susiranda pa-[ 
geidaujamą aerodromą atvež-į 
tiems ginklams Iškrauti.

Preziedntas Sadatas pareik, Baituose Rfimuose dirbes 
kė, kad Egiptas padės somalie-;įr ka]ėiiman patekes Charles W. 
čiams gintis nuo Sonetu ir Ku-; Colson tvirtjn;t kad knvxa vra 
bos invazijos į Somaliją ir pačių j netiks]i Dau?e],;s ivvkiu‘. 6;(;ki. 
Etiopijos partizanų išlaisvintas: Jis privalėjo pa-
Abisinijos žemes. j k]Ustj i{aJdeDiano įsakj-mams.
Egiptas nesitikėjo ir nelaukė.i -------------

“ XJ:XrtiPrezidentas Nixonas
tau-j

I — Rodezijos vyriausybė’ susi
tarė su partizanų v-Movvbe.kad 
partizanai galės stoti karo tar
nybon ir eiti-valstybės saugu
mo pareigas.

Dajanas nepatenkintas, kad 
j kad keli lėktuvai bus parduoti 

, nors rengiasi 
pasirašyti su jais taikos sutar
tį. Jį labai erzina nutarimas par

• duoti lėktuvus Saudi Arabi- 
Į jai.

J uitus Pakalka. stud... Of eli j a 
Baršketytė ir kun. Juozas Prun 
skis. atstovaudami Amerikos 
Lietuvių Tarybai vyksta į Wa- 
shingtoną, kur vasario 21 d. da
lyvaus Lietuvos nepriklausomy-j 
bes minėjime JAV senate ir at-j 
stovų rūmuose.

Pietų Afrikoje 
kursto sabotažu

NEW YORK, N. Y. — Buvęs 
prezidentas Nixonas, patyręs 
apie H. K. Haldemano atsimini
mus. yra labai susirūpinęs. Iki 
šio meto jam labai nepalankius 
pareiškimus padarė teisininkas 
John Dean, bet apskaičiuojama, 

Egipto lėktuvu ir su Egipto la-Į^ad Haldemano faktų iškėli- 
kūnais. JFj pasižadėio leisti Etio- mas buvusiam prezidentui bus 
pijos vyriausvbės atstovams pa;dar sunkesnis. Preziedntas Ni- 
tikrinti lėktuve rastus pinklus xonas ?alėtų nekreipti į HaJde- 
ir apklausinėti sulaikytus laku- mano raštUs j°kio dėmesio. Ni- 

xonas. samdydamas jį tokioms 
[aukštoms pareigoms, juo pasu 

Kenijos vyriausybė svarstė įtikėjo, bet dabar aiškėja, kad 
klausimą, bet negalėjo padaryti Haldemanas nori nusimesti di- 
skubaus sprendimo. Kenijos vy- delę daų sunkics na^os.

Be to, Kenijos vyriausybė pa
skelbė, kad ji konfiskuosianti vi 
sus Egipto lėktuve rasaus gink- 

____  lūs, be leidimo per jos erdvę ve
žamus į maištaujančią Ogadeno 
teritoriją. Ji dar nieko nenuta- 

irus. ką ji darysianti su karišku

JOHANNESBURG. — Pietų 
Afrikos saugumo policijos virši- 

Kun. J. Prauskis į Washing- • cinkas Johan Coetzee ketvirta- 
toną skris « Rochesterio, N.Y., i paskelbė, kad prieš ke- 
kur pakviestas pasakyti kalbą Kūliką metų uždrausta juodžių 
lietuvių ruošiamame neprikišu nacionalistu karinė organizaci

ja — Afrikos Nacional. Kong
resas, — paskleidė tūkstančius 
pamfletų, kuriuose kurstoma 

’griebtis smurto ir teikiamos in-

I
somybės minėjime.
1978 m. vaasrio mėn. 16 d.
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Komunistu haimp Ptrukci3’os kaip patiems pasi^ IlUULUILIMU Ualllie < minti bombas, “Didelį kiekį” tu

- didelės akys
Kinijos tirščiausiiai apgyven

toje (90 milijonų gyventoju) 
Szechuan 
dienomis įvyko didžiulė “iškil-

mis.

riausybei padėjo prezidentas Sa 
datas. Antradieni jis sulaikė j 
vieną Kenijos transporto lėktų- ' 
vą nusileidusį Kairo aerodro
me. Keleiviams egiptiečiams lei 
do toliau skristi Į Romą, bet lėk 
tuvą ir lakūnus egiptiečiai sulai 
kė Kairo aerodrome.

Kai į Egipto teritoriją įskri
do dar vienas keleivinis Keni
jos lėktuvas, jis buvo sulaiky-j 
tas ir konfiskuotas. Egiptiečiai! 
...................................... h keleiviams j 

įskristi Egipto lėktuvais, bet, 
Ineišleido Kenijos lėktuvo ir jo 
įgulos.

Dvi dienas i Kairą atskridęs 
.Kenijos užsienio ministeris ve
dė pasitarimus su Egipto vy
riausybe. ‘Pradžioje jis norėjo 
pasilikti į Somalia vežamus gin
klus. bet kai egiptiečiai nesuti- 

rekrutavomo “pla ko atiduoti Kenijai abiejų lėk
tuvų, tai jis sutiko leisti sulai
kytam lėktuvui ne tik skristi na 
mo, bet atidavė kiekvieną šovi-! bė leido tuštiems Kenijos trans- 
nį ir kitokią lėktuve buvusią porto lėktuvams grįžti na- 

nterižim- Ketvirtadieni j mo. ‘ -

“užjūriuose spausdintų ir įŠmu- 
geliuotų” pamfletų policija spė
jusi atimti. Ar buvo areštuotų, 
Coetzee nepasakė. Ta ANK or-

provincijoje Šiomis ^anizacfja buvo uždrausta pir-

namą Rronx’e, New Yorko daly, | anksto painformuotų ir 
Kudirka investavo visas savoj susirinkusių minių akivaizdoje 
santaupas j tą pirkinį, pasidarė Į areštuoti trys tos provin-

maistais I960 metais ir ios pir
mininkas Neu son Mandela, da
bar 59 metu amžiaus, 
visam amžiui kalėjimo.

. nuteistas f ei,k> nieko dėtiem

to namo prižiūrėtoju ir su .visa 
Šeima persikėlė į erdvų butą to 
pastato pusrūsyje.

“Aš čia laimingas**, sako Si
mas “kai nuvažiuoju į Manhat- 
tan’ą, tai matau dalykų, ku
riuos tik sapnuose esu sapna
vęs, dalykų, kurių gerdamas 
vodką per dienų dienas, nesu
kursi. Amerikoje yra marios 
maisto. Neįtikėtina. Rusijoje 
žmonės pragyvena ketvirtį štmt 
mečfo to niekad nematydami".

% w

cijos lyderiai, apkaltinti, kaip 
kontrorevoliudionieifai
rių gaujos“ šalininkai, o už tokį|nio karo kursrimu“ toje pro- 
nusDcaltimą baudžiami m irties i vincij oj e.
bausme. (“Keturių gauja” va
dinama Mao Cetungo našlės 
čiang ir kelių jos draugų opozi- 
zijos dabartinei valdžiai grupe
lė, kartkartėmis “valyta ir su 
šaknimis rauta, bet masėse ra
dusi pritarimą).

Vki txys suimtieji buvo at- karimais, panaudojant šautu- 
varyti, kaip radijo Szacbuan

Ketu-ise apkaltinti “visuotino civili

Kaip <fkontrorevoliucionieriai”. 
valdžios radjo pranešimu, apkal 
tinti kalinių iš kalėjimų laisvi
nimu ir jų drauge su kitais 
“chuliganais 
taus masto ginkluotai kovai, 
mušimams, griovimams ir plėši

vus ir amuniciją iš armijos pa-

R. Nixon

popietę Egipto lėktuvas su vi
sais vežtais ginklais grįžo į 
Egiptą, o tada Egipto vyriausy-



A. ŠTROMO PASKAITA BOSTONIEČIAMS
tykyje »u kitais kraštais ir svar
biausia ;— santykyje su pačia 

- ------m toks pat nusistatymas tauta Lietuvoje. Reikia vykdy
mas pabrėžė, kad, šį klausimą1 egzistuoja ir užsienio lietuviuo- ti bendrą laisvės siekimo dar- 

Jse, Lik čia jis gali būti atvirai bą, matant savo tautis kamieną, 
kalbėti ne apie Amerikos lie-: ir laisvai reiškiamas. Lietuvoje kurį mes galime praturtinti sa- 
tuvius, kaip apie kažkokį atoki-1 jis dabar iškyla tik pogrindžioj v<> dvasine ir politine veikla mū- Į 
rą amerikonišką neika^ą, bet‘spaudoje ar kartais masiniame laisvės sąlygose. . ||

(Tęsinys)

I tai atsakydamas, dr. A. širv- N u

keliant, pirmoje eilėje reikėtų J se,

apie Lietuvą išeivijoje, kaip apie’minios išsiveržime, ‘bet ir vėl 
Lietuvą išeivijoje, kaip apie or- nusislopiiia ar prievarta nuslo. 
ganinę ir neatskiriamą Lietuvos]pinamas. Tenai nėra jmigia^ 
visuomenes daiį. Juk lietuvių mosios grandies, kuri galėtų už 
yra ne tik Amuiikoje, bet ir Eu-i Lietuvą kalbėti, tikruosius lie- 
ropoje, Australijoje ir kitur, ir-tuvių tautos jausmus išreikšti 
visi jie laiko save prievarta at- ir juos teisingai atstovauti. Tai 
patais nuo savo gimtosios že-j politinės prievartos sąlygose ne
mes ir visuomenės žmonėmis. įmanoma.
lodei jeigu mes traktuojame 
lietuvius išeivijoje ir lietuvius 
Lietuvoje kaip vientisos orga
niškos tautos ir visuomenės na
rius, tai atitinkamai turėtume 
galvoti ir apie funkcijų pasi
skirstymą.

Lietuva, kaip ir visos Tarybų 
Sąjungos aprėptos .tautos, šiuo 
metu yra atomizuotame socia
liniame ir politiniame stovyje. 
Laisva* politinis gyvenimas ten 
nihiliuotas ir atomizuotoje vi
suomenėje neatstatomas.

Tiesa, -mes matome Lietuvoje 
tam tikrus politinius pasireiš
kimus. Kai įkaista aistros ir 
sprogsta kantrybė, žmonės išei
na iš’savo atsargaus elgesio ri
bų ir automatiškai skelbia tuos 
visiems jau lūpose ir mi ntyse 
užspaustai egzistuojančius šū
kius: “Rusai, lauk iš Lietuvos ir 
leiskite mums nepriklausomai 
gyventi!” Mes matome, kad taip 
pat pasirodo daug pogrindžio do 
kumentų, kuriuose daugiau ar 
mažiau sofistikuotai skleidžia
mos tos pačios idėjos, reiškia
ma ta pati visuomenės nuomo
nė, tas pats siekimas. 0 pagrin
dinės tos užspaustai egzistuojan 
čięs idėjos yra dvi: atstatyti kom
paktišką lietuvišką visuomene, 
t. y., išvyti rusus iš Lietuvos, ir 
atstatyti nepriklausomą Lietu- i kia daryti, o kol kas to nedaro- 
vos valstybe.

Bet jeigu mes laikome save 
tos visuomenės tąsa laisvajame 
pasaulyje, tai mes turime da
ryti tai, ko krašte žmonės nega
li atlikti. Mes turime išreikšti 
tas idėjas, suformuoti tas viltis 
ir tuos tikslus, kuriuos lietuvių 
tauta galėtų atsiekti, susida
rius atitinkamom sąlygom. Ma
ža to, — mes turime būti ta 
jungiamąja grandimi, kuri ga
lėtų signalizuoti tautai, kad da
bar atėjo tas laikas, kada jau 
galima pradėti ką aktyviau veik
ti, o -nepalikti jos tik spontaniš
kiems jausmų prasiveržimams.

Mes turėtume paruošti tautą 
labiau apgalvotam ir suplanuo
tam veiksiu uiz Galima būtu ra
cionalizuoti tas emocijos, ku
riomis gyvena krašte paskiri in
dividai, transliuojant jiems čia | 
sudarytas nepriklausomybės pro 
gramas. Nebūtinai vieną, kuri 
turėtų būti visiems priimtina. 
Galima būtų sudaryti įvairius 
tų programų variantus bei vyk
dymo planus ir pateikti juos ten 
žmsėms apmąstyti ir nustatyti 
savo racionalią poziciją, o ne tik 
emocionalią reakciją.

Kai Lietuva yra politinės prie
spaudos stovyje, yra labai svar
bu jos pilną valstybingumą at
statyti tremtyje. Tai būtinai rei-

ti tam. kad sugebėtume visa 
(ai įvykdyti, reikia bendrauti su 
kraštu,

Kaip galima, su kraštu neben
draujant, jo nepažįstant, iš jo 
nesimokant, jo nesuprantant ir 
jo nepamokant, neskelbiant jam | 
savo idėjų, dar kažin ką ‘*ben-, 
drai” veikti? — nustebęs klau
sia dr. A. Štromas.

Uždavinių yra daug, baigda
mas pažymi jis, tiktai mūsų nuo 
vargis ir susivylimas, gal būt, 
sumažina intensyvumą ir ener
giją tiems uždaviniams vykdy-

Suomės portrstac

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas 
(Tfdnja)

' “XX Amžius” 40. 7. & Nr. 162 skelbia ELTOS ko
munikatą apie 2-ojo pulko puskarininkų mitingą ir jo nu
tarimus. • •

“XX Amžius” 40. 7. 10. Nr. 154 skelbia Vyr. Rinki
mų Kom-jos sudarytas Apygardų Komisijas, ir Vyri Ko
misijos posėdžio foto.

“XX Amžius” 40. 7. 9. 153 skelbia ŽŪM'tarnautojų 
susirinkimo aprašymą ir Mickio kalbą, kad “kas nedaly
vaus rinkimuose, tas tuo pačiu balsuos už liaudies prie
šus”. :■. < vV; ' 4

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 10. Nr. 159 deda vedamąjį 
“Kovokime su liaudies priešais”, balsavimo galimybę, 
mitingus Lietuvoje.

“Lietuvos Žinios” 40. 7. 8. Nr. 152 skelbia darbinin
kų susirinkimus liaudies seimo rinkimų reikalu.

“XX Amžius” 40. 7. 9. Nr. 153 skelbia apie darbinin-

“XX Amžius” 40. 7. 11. Nr. 155 skelbią ELTOS ko
munikatą apie Šančių ir Vilijampolės darbininkų susi
rinkimų reikalavimą įvesti Sovietus Kauno pramonės

Per 30 metų gal tų šviesesnių 
laisvės vilčių ir nebuvo. Bet da
bar, sako jis, tos viltys tampa 
realistiškos, ir nereikia praleisti 
momesto, o privalu ruoštis kiek 
vieną valandą tam, kad galima 
būtų laiku įsijusgti į tuos politi-,
nius įvykius, kurie nustatys Lie-j Kajetonas Šklėrius 
tuvai gaires gal šimtams melų
į prieki. To niekad nereikia už- vių bažnyčioje, Riverside Dr. susirinkimo ir kitus užrašus. Vi- Pagalbos Sąjungos mitingo ir ministerių kalbų ištrau- 
miršti.

Keleivis, 1978 m. sausio 10

vauti priešrinkiminėje kompanijoje, aprašymą Liaudies

.Be lietuvių kunigo jose dalyva- si priimti. • kos, aprašymų susirinkimų krašte, pasikalbėjimus SU Do
' VOx laLtvių KUnbergs ir ^aujos narės prisirašė f-vydėnu ir Gira. ’ - ;

65v- 'Uh * klubą — Josephine Griggs ir- U
visi bendrai pasimeldė, pa- Emelia vieūbals^ pri-' “Vilniaus Balsas” 40. 7.1L Nr. 160 skelbia “Kas tu- .

.. ’. umPus pamo s us, sve- imto& . balsuoti”, patvirtintus kandidatus, vedamąjį “Jais
linkėjo sulaukti laisvės. Vargo Pranešta, kad serga Anna Kli- P^ai pasitikime , Darbo Sąjungos atsisaukimas'del sei- 
nais grojo muz. O. Metrikienė, 
giedojo E. Vilimienė. Pamaldos 

; buvo baigtos tautos himnu.
Čia darbuojasi! Tarpe dalyvių' buvo matyti

LOS ANGELES, CALIF.
Lietuvių evangelikų 

iškilmingos pamaldos

Los Angeles mieste nedaug 
tegyvena lietuvių evangelikų-liu
teronų ir reformatų, bet jie yra i 
gana aktyvūs, i 
kun. M. Preikšaitis, jau daugelį j dr. M. Devenis su žmona, LTS 
metų veikia Liet. Protestantų sękr. E. Balceris s.u žmona, H. 
Sąjunga, kuriai šiuo metu va-jYčaitė Petkienė — S-gos sekr., 
dovauja teis. J. Kutra. mok. V. Glažė, J. Kutra ir kt. Į

š. m. vasario 12 d., minint i tokias retas pamaldas galėjo aL' 
Los Angeles. Lietuvos nepriklau- silankyti ir daugiau parapljle-: 
somybės 60 m. sukaktį pirmąlčių, bet gal dėl naujos vietos ir; 
kartą buvo surengtos jungtinės į nepastovaus oro kiti pabūgo at- 
pamaldos naujai pastatytoje laf- '

manskis, Petronelia Preidys, mo rinkimų.-Vilniaus mitingo iliustraciją.
ir j™, Btous. .-Lietuvos žinios>. 40. 7. 12. Nr. 156 deda pasikalbėji 

kas. Klubas linki jiems greit pa- , . _> t i • ’ -
sveikti. Kurie galite, malonėki,.su kandidatais Venclova, Paleckiene, Banaičiu.
te sergančius aplankyti.

ma.

turned ouL 3

3
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Xc* t ocr*» loteMT Mrf •»
t fir* or deso^M

k was an-anny long on courage, 
lot short on money

And then the tnonev came. 
Some $27,000.000

kimai ir rinkikai” reportaž, apie priešrinkįunę propa- 
_ __ V- Mm. įsakymą mokytojams dalyvauti^.

Norim padėkoti Nellie Skinu-! ganei oje, ELTOS komunikatą, kad nėra rinkikų sąrašų, 
.lis, kad priėmė j savo namus-ir savo vedamąjį, kad “Būkime aktyvūsLiaudies Respub 
. valdybą ir kontrolės komisiją ir likos pilieČiaL .
‘ pavaišino skaniais pietumis iri

k tj f gėrimais. Bernice KrazoxV ski ir Į _ ____
Mary Šimkus sutiko su raportu, krašte tebevyksta gausūs susirinkimai ir mitingai**,/ kad 

_Po pamaldų visi jsusirinko Kovo J2 d. turėsime Bunco1 “nenumatoma iš esmės keisti dabartinės mūsų ūkio struk 
’Party, kun bus Dariaus ir G>;turos (Vaišnoros pareiškimas, spaudai)t be to, deda 
rėnę salėje. Išrinkta Bunco ko-* ELTOS komunikatą apie “Lietuvos jūreivių reikalavi- 
WeSeck?1 ■ Mart^ S^ukėn^imus” apie PriešrinkimM mitingą Vilniuje ir ąpie darbi- 

su v^Sais susiartinimo mitingą K^ ir. jo 
sey.' Darbininkai: Leon Wai-'pasiųsto Stalinui sveikinimo tekstą. >

“Lietuvos žinios” 40. 7.13. Nr. 157 12 psl su Lenino,

~ i koje. Pasirodė, kad klubas šiais 
°0S 86 r? metais padarė pelno. i

pasistiprinę skubėjo į bendrą 
Vasario 16-sios dienos minėji
mą. • P ‘ J< Kir.

4 r

Upytės Klubas ! cekowski, John Kalys, Nellie Ski j
UpytėsDraugiško Klubo me-j ^ol^tovo Paveikslais, su Middo paręiškim< kad žjemė ;

tinis susirinkimas įvyko V asario’ —. -nfthns atimta. Vvr. Rinkimu KnmisiiAs nartiakirnaa it- k+
3 d. Anelės salėje. Susirinkimą] 
atidarė pirm. Anne Wiechecki* , . „- -
ir pranešė liūdną žinią, kad mi- (m onus po ls»

Sekantis sųsįrinkiinas įvyks 
Ąųęlės salėję, balandžio 7 dieną.

A- skelbia ELTOS komunikatą, Fin. Min. ;

re trys mūsų klubo nariai- — 
Kasperas Krikščiūnas, Alfonsas 
Macaitis ir Adelė Šankus. Na
riai juos pagerbė atsistojimu ir 
tylos, minutę. Klusas pareiškė

Po susirinkimo buvo vaišės ir

“Lietuvos Žinių”.

— žiemos šalčiau sumažino 
gilią užuojautą jų šeimoms. (krašte prekybą, žmonės šalto- 

Nut. rašt Antoinette Kaiys ■ mis. dienomis uęnori eįti į krąų- 
perskaitė nutarimu^ iš’praeito 'ves. .

1 9 7 8 .METU 
KELIONES J LIETUVĄ

BIRŽELIO 11 IKI BIRŽELIO 18 — 8 d.
BIRŽELIO 27 iki Liepos 6 —10 d.BIRŽELIO 27 iki Liepos
LIEPOS 25 IKI RUGPJŪČIO 3 —10 d
RUGPJŪČIO 22 IKI RUGP

Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luxemburge galima atsisn 
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti į 
Chicagą tuo pačiu bilietu.

Į kainą įeina visa transportadja iš Clricagos, viešbučiai 
(po du kambaryje), pervežimai ir maistas.

Kainos bus praneštos vėliau

Marius Kiel a
6557 So. Talman Avė.
Chicago, III. 60629

312-737-1717
— arba —

31 — 10 d.

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
^ 312-644-3003 , "

Air fares subject to change and government approval

umiiinwMpnw

s

“Vilpiąųs Balsas” 40. 7.14. Nr. 163 deda “Dėl Vil
niaus Srities svetimšalių”, kurie turi balsavimo teisę, 
bet nesą piliečiai...

‘Vilniaus Balsas” 40. 7.15. Nr. 164 deda rinkimų p ra- ‘

mąų Paleckio sveikinimą 7. 12.
“Lietuvos Žinios” 40. 7. 15. Nr. 158 deda repbrtažą

I apie rinkimus

II

‘‘XX Amžius” 40. 7. 15. Nr. 159 skelbia rinkimų re
portažą, Paleckio kalbą dėl rinkimų, Vyr. Rink. Komisi
jos pranešimą, ELTOS komunikatą, kad likviduota Šau

“ XX Amžius” 40. 7. 16. Nr. 160 skelbia Vaišnoros, 
Mickio, Venclovos, Adomausko kolbas rinkimams, kaip 

Į bus “vairuojamas Darbo Lietuvos gyvenimas”.
I

“Lietuvos Žinios” 40. 7. 16. Nr. 159 skelbia reporta-
• t • ? V 1 w ‘I žą iš rinkimų su vaizdu Sakančių rinkėjų.

II 
3 “Vilniaus Balsas” 40. 7. 16. Nr. 165 deda reportažą f

S

I

ir vedamąjį “Po rinkimų prasideda intensyvus darbas”.

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 17. Nr. 166 skelbią Vilniaps 
apygardos balsavimo duomenis ir Vilniaus darbininkų 
mitingo reikalavimus (Reikalavimai nėra prosovieti
niai). <

“XX Amžius” 49. 7. 17. Nr. 161 skelbia rELTGS^ko- 
I munikatą apie rinkimų duomenis Lfetuvoje,\tajį> - pąt 
= Latvijoje, Fin. Mm. įsakymą dėl atsargų sudarinėtojui

(Bus daugel ; ’ t

f
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VASAJRIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS

Los Angeles ir apylinkių lie
tuviai 1918 m. Vasario šešiolik 
tąja —nepriklausomos Idetuvos 
respublikos paskelbimo dieną— 
paminėjo plačia programa.

Vasario 11 d. per Kaliforni
jos lietuvių radijo pusvalandį j
buvo transliuota vien tik Lietu
vos šventės programa. Kalbėjo 
gen. konsulas V. Čekanauskas 
ir rašytojas J. Gliaudą. Patrio
tinės savo kūrybos skaitė Danu 
tė Mitkuvienė. Buvo lietuviškos 
muzikos ir dainų.. Programą re
dagavo ir pranešinėjo radijo 
klubo pirmininkas J. Mitkus.

Sekmadienį, vasario 12, buvo 
Amerikos Lietuvių Tarybos ix>s 
Angeles skyriaus paruošta pro
grama. Ryte Šv. Kazimiero pa
rapijos aikštėje publikai ir or
ganizacijų atstovams su vėlia
vomis dalyvaujant stiebuose iš
kilo Amerikos ir Lietuvos vėlia
vos, ' Bažnyčioje Lietuvos lais
vės -intencija pamaldos.

Vidurdieni Marshal aukštes
niosios mokyklos auditorijoje 
buvo minėjimo susirinkimas — 
akademija su praaklbomis ir ki
tokia programa.' Alto skyriaus 
pirmininkas Antanas* Mažeika 
programą-pradėdamas trumpai 
priminė už Lietuvos laisvę ėuvu- 
sius ir mirusius savanorius ka- z 
rius; ■ Praeitais metais: ir losan. 
geliškė kolonija neteko trijų ne 
priklausomybės kūrėjų karių, 
savanorių:-1 Černiaus, Juodeikos 
ir Vėc-Zemelio. Publika papra
šyta atsistojimu ir minutės ty
la žuvusiuosius ar mirusiuosius 
pagerbti..

Auditorijos scena papuošta 
Lietuvos respublikos Vyčiu, Vii

niaus ir Kauno herbais bei 
kitų tautinių simbolių dekorą-* 
cija. Scenos papuošimą projek-* 
tavo ir pats projektą vykdant * 
pasidarbavo visuomeniniu orga 
nizacijų veikėjas J. šimoliunas. 
Scenon įneštos astuonių organi
zacijų vėliavos. Iš publikos j see 
na žiūrint, kairėje Amerikos vė i 
liava, dešinėje lietuvių tautinėj 
trispalvė.

.Amerikos himną solo giedojo 
A. Palikaitis. Invokaciją skai
tė Šv. Kazimiero par. klebonas 
prel. J. Kučingis. Toliau progra 
moję buvo Lietuvos gen. garbės 
konsulo V. Čekanausko prakal- 
bėlė, sveikinimo žodžių pavadin 
ta. Konsulas kvietė lietuvius į 
vieningą darbą - “draugėje dirb 
tP’. Estijos konsulas kalbėjo 
konsulato ir estu bendruome
nės vardu. Prabilo ir latvių są
jungos atstovas.

Sakytume, Los Angeles pašo
nėje esančio Santa Monica mie
sto lietuviai turi dvi organizaci
jas: S.M. lietuvių klubą ir S.M. 
Liet. Bendruomenės apylinkę. 
Santamonikiečių klubas jau per 
eilę metų bendradarbiauja su 
miesto 
16 d. 
skelbia 
maciją
kevičius.

Toli? u programoje buvo Jo-«statytas ir kaip esančių tarp

eile

meru ir tasai Vasario 
specialia proklamacija 
Lietuvių diena Prokla- 
parskaitė Albinas Mar-

Anita Pakalniškytė iš Hamiltono atvyks į Čikagą kartuScI.
Genovaitės Breichmanienės vadovaujama tautiniu šokių grupe. 
Juos kviečia Irena Smieliauskienė ir "Grandis". Koncertas bvs 

vasario 25 d. Jaunimo Centre.,

tarimai šiek tiek apraminti Liet. 
Katalikų Bažnyčios Kronikos ra 
štais ir atvykusių disidentų pa
reiškimais.

Milijonai žmonių 
dabar skraido J organizacijos Populiaraus 

•Fronto Palestinai Išlaisvinti, 
j Teisiamas s kaitinamas "palai- 

! Vadinamieji Helsinkio aktai aerodromas pripažintas judriau j kvmn ryšiu mi svetimos šalies 
1 paskatino kai kuriuos lietuvius j siu visam pasaulyje; po jo se- 
nepagailėti kaltinimų nei Romos]ka Atlanta ir Los Angeles <>ro- 

j popiežiui, nei JAV prezidentui, 
j Helsinkio aktai nesą laimėjL 
imas, bet po jų Lietuvos laisvės 
j byloje nesą nė pablogėjimo, 
priešingai —Belgrado konferen 
cijos e:ga rodo 'didesnį laisvų!
tautų Pabaltijo valstybėmis doiLo

‘ mėj imąsi.
Žymesni esą lietuvių nesuta

rimai ir dėl JAV politikos pa
vergtų tautų atžvilgiu, dėl ko-! milijonai keleivių.

I r opcijos etc. Amerika dėl Lietu-| judriausias Vakarų Vokietijon- 
vos karo neskelbs, bet gali būti j Frankfurto aerodromas su 43.2 

milijonais keleivių ir Prancū
zijos Orly prie Paryžiaus su 10.7 
milijonais.

John F. Kennedy oro -’erodro- 
mas New Yorkc yra pirmas »r 
vienintelis prekių transportui; 
1976 m. per jį oro keliais per
gabenta 718.200 tonų prekių.

puriai. paskelbė trečiadienį š 
car jos Federalinis Avine

melais
li.tvo 11.1 milijonai asmen 
per Ali Hilą 27.3 milijonai, p

lovietų sloga (’kieagoje 
plinta paauglių tarpe

kalus komisio- 
iv Brown prane- 
>ii” sloga flu

merais I >

su

Loii<i(>no judriausias Heal- 
row liko ketvirtoje vietoje; juo- 
iiii 197h meta s naudojosi 23.2 

Toliau seka

Chic;

(Evanstone) ir Illinois (Cham
paign) univer sitetų student u

bei (.luinute aviacijos bazėse. Ši 
slogu yra viena iš lengvųjų, 
trunka apie savaitę.

Išvengti komplikacijų, Dr. 
; Brown rekomenduoja pajutus, 
kad luri slogą, gulti į lovą. Ru
siškoji sloga ypatingai mėgsta 
jaunimą iki 2T> metų amžiaus, 
kurie dar neturi imuniteto nuo 
virusais plintančių ligų.

diena, kai savo politika ji daug 
padės Lietuvos laisvei. Kas ra
gina veikti prieš Amerikos val
džios politiką, tas tik linki lie
tuviams likti vieniems su trem
tinio lazda ir kuprine.

Pagal J. Jurkūną, išeivija yra 
gyva, veikli ir pajėgi. Reikia 
siekti vienybės. Sustabdyti spau 
doje vienus kitus išdavikais ir 
agentais vadinhną.Daugiau san 
tūrumo saviems ir svetimiems, 
stiprinti jaunimo veiklą, neat
grasinti jį nuo politinio darbo.j23 metų amžiaus Palestinos ki_ 
Turi būti sudaryta viea laisvi
nimo veiklos programa ir tuo iš
vengti vadinamųjų dviejų fron- namas, kad mokėsi Libi joje prieš 
tų bei veiklos duplikavimo.

Jono Jurkūno kalba kartkar
tėmis buvo publikos pritarimo 
plojimais pertraukta.

Oras šią žiemą Amerikoje su 
eigoms nepalankus. Ir Los An
geles apylinkes tik prieš parą

Anglijoje parduoda 
Svedenborgo kaukolę
LONDONAS. — prieš porą sa

vaičių buvo paskelbta, kad Lon
done kovo 6 d., viešai parduo
dama 1722 metais mirusio savo 
laiku garsaus švedų filosofo ir 
teologo Emanuelio Svedenborgo 
kaukolė, kuri 1908 m. iš Upsa
los katedros Švedijoje buvo pa
vogta ir pagaliau neseniai atsi
rado “juodoje rinkoje” ir kra_ 
niologai nustatė, kad kaukolė 
tikrai yra Svedenborgo.

e Be rankų, be kojų — dan
gun ropoja? (Dūmai)

Izraely teisiamas
JAV palestinietis

TEL AVIV. — Sami Esmail,
netik Lietuvos, bet ir visų trijų dėmesio, negu išeivijos mokyk- 
Pabaltijo valstybių okupaciją loms.
nepripažįstant. Į Knygų tiražas, pagal paskai-

Kai kas ič J. Jurkūno kalbos 
leidinių skaičiumi ir tiražais

Prakalbininkas Jonas Jurkū-* periodinė spauda. Vaikams yra 
nas, žymus čikagiškių lietuvių ‘ Eglutės laikraštis, bet nėra ben 
organizacijų veikėjas, pirmininldrinės iniciatyvos, kad būtų lei- 

j kaujančio A. Mažeikos buvo pri džiamas žurnalas jaunimui.
4.^^ Lietuviškas žodis mažėja ir 

Liet. Bendruomenės ir Ameri-: parapijose. Mažėja ir jų skai- 
kos Lietuvių Tarybos nesutari-1 čius. Kunigų išeivija gaudavo 
mų panaikinimo šalininkas—tai - įš nepriklausomos Lietuvos, da- 
kintojas. Prakalbą pradėjęs pri bar lietuvių kunigų trūkumas

nebepapildomas. Jaunoji karta audra nusiautė. Oro pranašai 
keliasi į priemiesčius, mažiau skelbė nelinksmas žinias ir sek- 
besidomi lietuviškųjų parapijų madieniui — būsią lietaus, 
veikla ar Jų išlaikymu.

šiuo tris lietuviškojo žodžio 
plitimo barus peržvelgęs, J. Jur
kūnas darė išvadas: visa visuo 
menė turi būti įtraukta į moky
klų išlaikymo darbą nekenkiant 
privačių knygų ir laikraščių lei
dimo iniciatyvai, turi būti ir 
bendrinė visuomenės parama 
lietuviškajam raštui; parapijų 
klausimu reikėtų paruošti stu
diją, siekiant veiklos paskatini
mo jose lietuvybei, išlaikyti..

Nesutarimu uraganai

Primininęs diplomato E.Turau 
sko žodžius apie išeivijos vieny
bę, J. Jurkūnas nesidrovėjo pa
minėti išeivijos nesutarimo ura 
ganus. Pvz., vadinamojo “ben
dradarbiavimo su kraštu” nesu-

.^NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

334 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamart senos ]e 
fyvento|us Ir gamtą. 1^00 lletuvišky vietavardživ sąrašas. Kny^oc 
kaina $6<00, minkšti viršeliai.

Peniundnnii paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1735 So< Halsted St, Chicago, HL 606CS

Hėjmd ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

,no Jurkūno, iš Čikagos atskri
dusio, paskaita. Po jos Vytau
tas Bandziulis perskaitė rezo
liuciją, kuri bus pasiųsta JAV 
prezidentui, senatoriams ir ki
tiems valdžios žmonėms. Joje 
ne tik prašoma ir toliau Lietu
vos laisvės reikalu veikti, bet ir vai ateis laisvė?, J. Jurkūnas 
dėkojama už Belgrado konferen į žvelgė į jo supratimu svarbes- 
cijoje Amerikos atstovų Gold-j nius išeivijos darbo barus, ku. 
bergo ir sen. Dole pasisakymus*rie apleisti. Savo prakalboj var

tojo rašytojo J. Krumino žo
džius apie lietuviškojo žodžio 
plitimą ir diplomato E. Turau
sko pasisakymą apie išeivijos 
vienybę.

Lietuvių kalbai išeivijoje iš
silaikyti svarbi yra lietuviškoji 
arba lituanistinė mokykla/ Pa
teikė J. Jurkūnas statistiką 
kaip lietuviškosios mokyklos ir 
jose mokinių skaičius mažėja, 
kiek išleidžiama dolerių' mokyk
lų reikalams. Mokyklos palik
tos tėvų ir entuziastų mokytojų 
reikalu. Kai kas Vilniaus uni
versitete ruošiamiems lieutvių 
kalbos kursams skiria daugiau

minė, jog kas 1918 m. buvo lyg 
neįtikėtina, tas įvyko. Kelda
mas klausimą, kada vėl Lietu-

limo amerikietis šiuo metu tei
siamas Tel Aviv teisme kalti-

Izraeli nukreiptų partizanų ko
vos metodų. Esmail tuos kalti
nimus griežtai atmeta ir tvirti
na atvykęs aplan kyli savo mir
tinai sergantį tėvą.

Esmail yra New Yorke gimęs 
ir Michigano universitetą baigęs 
amerikietis, atvykęs į Izraelį pas 
tėvą, kur buvo areštuotas ir ap-

Ir 
tikrai pavakaryje vėl pasipylė 
lietus, bet į Amerikos įdėt. Ta
rybos rengiamąją Lietuvos šven 
tę suvažiavo gana apsčiai pub
likos. Alto iždininko K. Prišman 
to dar negalutinai suvesta sąs
kaityba piniginių aukų suma su 
kasi apie $4,000.00. Pastabėlė: 
prakalbininkas J. Jurkūnas ke
lionės išlaidas pats apsimokėjo. 

Apie programos meninę dalį 
ir vėliavos pakėlimą prie miesto 
rotušės — kitą kartą.

J Klauseikis

• Be /mėsos: be kaulų, o su 
plunksnomis ? (Pagalvė)

Dr. Karia. Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakoi j krašto politiką. 102 psL Kaina 31.50.

Knygos bus išsiųstos, jei fl.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

čNAUJIENOS,
1738 So. Halried Chicago, DI. 80608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę lema 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 gražių Istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeiviu šriesuollų gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antano Rūkai, VIENIiO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerika Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL kaina 2 doL

GAUNAMA "NAUJIENŲ* ADMNISTIL4CDOJE
KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knjrgoifd*. 
ČU suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvoiai Kapačinakai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir ®venimą tremtim^ stovyk
loje Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 d oi.

Juozu Kjptčlnskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia .

■truota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKAGirrtS įspūdžiai komunistų pavergto* L1FTUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, NaudaHuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ka ji ten matė, ftfkiM 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL SI.50. Yra taip pit 
Urenta i anglu kalbą.

M. ZaUenko SATYRINtS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 puaL. kaina S2.

D. KuriMt, KELIOM J ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriam pastabumą neapgauna IntuMsto ir agifbropo ^ropaginda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, riasu stiliumi

Prof. P. Pskarklh, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsu likimą. 
Kaina tX "

Vincas žemaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PA RAST t JI. 
Ai paL Kaina ŠUO.

th tr kiti laidiniai yra gaunanS
NAUJIBNOSt, 1739 U. MALSTED ST^ CHICAGO, ILL. MSB 

valandamis arW vtaakawf Ir prldadeaf 
Md ar ^HaM<.

SKAMBINKITE DABAR
ĮVERTINTI

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ios) 254-8500
PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IR

MEMBER MES TAIP PAT
R E“ I SUS CHICAGOS

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O 
nter-City Relocation Service

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N*u**llm« mvM pu&ty trrytv, kurte* M

tnvvv wlnt> ar lentyną.
Atekwndm Pakalniuos, ME3 GRĮŽTAMU Jdcffiūf 65® 1

atrimlnlmal ir Įvykta bei rietą įprdjuiaL ttadtoai kilp ro
manas. 367 psL Kaltu *

A. Ftekilnllkit, METAI PStAEITYJB. Netottrau Irvkhj pririmteJ- 
Ir laiko |vyVu Lietuvoje frVokietijoje įprujmaL rs«ttr> 
tytl | 12 dailu. 296 ptL. kafatt S5.

Dr. K«rr» Grinių., ATSIMINIMAI ii MINTYS. U tottJM, Gr»- 
fijda vlrielUfi. SM pri. Kiliu *8.00 MlnHUto tiri. UJ9 

YkI SlrfSki, SINŲJV LlFTUVliKŲ KNYAų 1ST O 
RIJA, I daili. 208 pri.. IriiKi — SS,00, mlnkttata rtr- 
fceUrii — S2.00; n dalia. 225 p«l_ trliU — ».(». mink*.
tali vtHeUrii____________________________ .________ «.«■

Henrikai TomM LIFTŲY1BKAIIS PAMANYK 
?t*.<pttrityt ra įprtžrsuli, nto-

P. KwIOnw, TAPP ŽAWV Trijų <klhj Urinvor
ptrtiamj boltfes rthirrfi 29Ž pinflfplų. Krini S3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, JimiyriAr itxtmtaliBMj 
170 peL------------------------------------------------- ------ -

M GtrialH, POVILAS MILERIS Nogrtfljoa bnx*ri 
poalaptal -----------------------------------------  —

Knygai užnkint r«OdA pridėti 15 et prito fflnidoma.

NAUJIKNO8,

OLM

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitai 
neša

933CITaupykite dabar

1800 So. Hoisted St. -

| — NAUJIENOS, CHICAGO i, ILI  SATTI® AY. FEBRUARY 18. WE '

?£s mu txupoml jtsų plzdgil it- 
lieka didelius darbui. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus Jūsų 
užsimojimus. Antra, Jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago, III. 60608

pas mus

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki -•>

UNIVERSAL

1739 S. Halsted SU CktatfA HL — TM. HA M1W

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įstrigta 1923 metada. T< 421-3070

Irtriffoa jrfetūoee kkmaa automobiliams pastatyti.
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Aiškėja dideles paslaptys
Praeitą trečiadienį Chicagos Sun-Times paleido pir

mą H. R. Haldemano, buvusio Baltųjų Rūmų -štabo virši
ninko knygos “Galios pabaiga” pirmą skyrių, kuriame ar
timiausias prezidento Niksono patarėjas tvirtina, kad 
tuometinis prezidentas ne tik žinojo, bet planavo įsiver
žimą į Watergate rūmus, kad galėtų rasti inkriminuo
jančios medžiagos demokratų partijos vadavybei apkal
tinti. Įsibrovimas vyko labai jau nevykusiai. Įsibrovgliai 
pralaužė kelias duris, bet prie demokratų nacionalinio 
komiteto seifų nepriėjo ir kaltinamos medžiagos nerado. 
Nerado todėl, kad .paprastas pareigingas policininkas, 
pastebėjęs įsibrov§liūs,~ įsakė relti rankas aukštyn ir ati
loti ginklus. Aukšti saugumo pareigūnai, mokę kitus 
kaip reikia elgtis panašaus pavojaus metu, iškėlė rankas 
ir atidavė policininkui ginklus.

Dėl to paprasto Miami mieste kilusio nevykusio įsib
rovimo kilo garsi Watergate,- davusi kraštui patį stip
riausią teisėją John Sirida ir išvertus} prezidentą Niksoną 
iš prezidento pareigų. Niekas kitas, išskyrus patį prezi
dentą Niksoną, neturi tokios tikslios informacinės me
džiagos apie praeities įvykius. Turint galvoje šį Halde
mano liudijimą, aiškėja, kodėl prezidentas Gerald For
das, tapęs prezidentu, amnestavo buvusį prezidentą nuo 
nusikaltimų, už kuriuos jis būtų galėjęs būti teisiamas 
ir baustas.

Knyga dar neišėjusi, spaudoje pasirodė tik pirmas 
josios skyrelis, bet penktadienio laikraščiai jau gavo teisę 
spausdinti ištisus minėtos knygos straipsnius apie pas
kutines prezidento Niksono savaites BaltuoseRūmuose, 
bandymus ištrinti magnetines juosteles, bandymus ap
ginti kelis Baltųjų Rūmų tarnautojus ir tarėjas John De
an, įspėjęs prezidentą apie bylą, laužančią pagrindinius 
krašto įstatymus, nuėjo į kongreso komitetą ir papasa
kojo posėdin susirinkusiems nariams, kas darėsi Baltuo
siuose Rūmuose. Jis pirmas formulavo prezidento Nik- 
iono nusikaltimus ,o paskutiniai tik dabar kelia-galvas ir 

" prašneka apie tai, ką tokios galingos valstybės preziden
tas norėjo padaryti ir kokiomis atgrubusiomis rankomis 
jis tai darė.

Bet didžiausią sensaciją paskelbė vakarykštė Chica
go Tribune. Ji atmušė ilgiausią straipsnį, kaip sovietų

Senelio Anupro atsiminimai
Iš Andriaus Ryliškio knygos ^Fragmentai iš pra

eities miglų”
Senelis .Anupras tai autoriaus Ryliškio tėvas.

(Tęsinys)

Vėjuotomis, debesuotomis dienomis miške girdė
davosi šnabždesys, bei kuždesys, tai miško kalba.

Nė mėgau niūriomis dienomis buvoti išvartų aikš
tėje. Ji man atrodė kapinynų su paviršiuje pūvančiais 
lavonais. Saulėtomis dienomis ta pati vietą buvo pas
laptingesnė. Aplink tūnojo tyla. Saulės pažerti spin
duliai daigino ir augino naujus medelius ir vieta at-j 
rodė atgimstančia.

Mane slėgė aplinkos galingumas ar josios pašto-1 
v urnas.

Nuvalius javus-nuo laukų, aš jau vėl atsiradau^ 
dir\r>nėlyjc. Ore nesigirdėjo giesmininkų paukštelių 
aukštų balselių ir nuo miško oro bangomis plaukė tik 
žemos nesudėtingos gaidelės. Pamiškės medžiai snū
duriavo* Upelis buvo ramus ir jo čiurlenimas monoto-J 
niškas. santūrus ir tykus. Būriavosi varnėnai. Bais-, 
tas apsitraukęs rūko šydu. Oras gaižus. Miško lapuo-j 
čiai medžiai nusidažę gintarine spalva. Miglos deng-i 
davo krūmus ir miškus. Vėjas, kaip šluota, šluodavo’ 

v d/Jų lapus, kimšdavo juos į krūmus. Nusvirę pliki 
karklai ir žilvičiai sulinkę kaip ganykloje gyvuliai.< 

arnos ir šarkos tūpdavo į medžių viršūnes. Tik žvirb! 
Ii ai netvarkingu iJegesiu priminė vestuvininkus prie 
stalo, burdami artėjančią žiemą.

valdžia 1970 metais norėjo atomo bombomis visiškai nuš
luoti nuo žemės paviršiaus dabartinę Kiniją. Sovietų 
maršalai ir atsakingi valdžios atstovai siūlė prezidentui 
Niksonui ir kitiems Amerikos pereigūnams prisidėti prie 
sovietų valdžios paruošto plano išnaikinti iki pagrindų 
visus Kinijos atomui skaldyti centrus. Rusai buvo įsiti
kinę, kad-kiniečių kitaip niekas negalės suvaldyti, kaip 
tik atomo galia. Prezidentas Niksonas lūkuriavo, atsa
kymo rusams nenorėjo duoti. Jis norėjo tiksliai nusta
tyti, ko rusai tokiais žiauriais veiksmais siekia ir koks 
jų bus sekantis žingsnis. Prezidentas Niksonas, aptaręs 
klausimą su artimiausiais patarėjais, ir perskaitęs kelis 
sovietų valdžios pasiūlymus imtis tokio žingsnio, vis dėlto 
priėjo išvados, kad rusams reikia atsakyti neigiamai. Jis 
pranešė, kad Amerika prie planuojamos tokios sovietų 
akcijos prieš Kiniją neprisidės.

Sovietų-' valdžia gavusi neigiamą prezidento Nikso
no atsakymą, rankas nuleido. Sovietų maršalai įsitikinę, 
kad, be Amerikos, Sovietų Sąjungai ir visai komunistinei 
sistemai didžiausią pavojų sudarys Mao Cetungo arba- 
ja pasekėjų valdoma Kinija. Mao Cetungas buvo įsakęs ( 
paskelbti Rusijos atimtų iš Kinijos žemių ir reikalavimą' 
tas žemes atiduoti kiniečiams. Be to, Kinijos gyventojų: 
skaičus jau tada buvo veik keturis kartus didesnis, negu 
visos Sovietų Sąjungos. Maršalai apskaičiavo, kad sovie
tų kariai gali užmušti kelis milijonus kiniečių, bet jų vis- KN. V. ZAKARAUSKAS 
vien liks daugiau, negu rusų arba rusų pavergtų tautų. 
Be to, maršalai žinojo, kad, prasidėjus karui su Kinija, 
visa eilė rusų pavergtų tautų sukils prieš okupaciją ir - 
padės kiniečiams naikinti rusus. Maršalai apskaičiavo, 
kad jiems lengviau naikinti atomo bombos, neturinčių ki
niečius negu turinčius bombą.

Prezidentui Niksonui atsisakius prisidėti prie mar- laidoje atspausdino Aloyzo Ba' studente ateitininke, 
šalų planuojamų masinių Žudynių, maršalai vieni pla-,rono nove1^ pavadintą vienui ^us gaflvoji, r- 
navo paleisti kelioliką atomo bombų i svarbiausius Kini- iš P^^aĮeitininką principų) ninkės galės pasididžiuoti sa- 

jos atomo skaldymo centrus ir išgriauti pačius svarbiau-, ma patrab4di įdomL Ypač ji myniškumu”, kad jose paža- 
SIUS Kinijos miestus bei sunaikinti pramonę. Sovietų rekomenduotina skaityti dintų ryžtą savo jaunatvės dva
1 v* •* T • V* w • • <■ • y _ .... .. . .

jos atomo skaldymo centrus ir išgriauti pačius svarbiau-1 ma patralAii h- įdomi. Ypač ji

džia sutraukė galingas jėgas į-visa Kinijos pasienį tose 
vietose, kur netoli sienos buvo atomui skaldyti dirbtuvės, 
suvežė atomo šoviniais užtaisyta artileriją ir atomo bom
boms nešti pastatytus lėktuvus. Vietomis atomo bombos 
buvo tiktai dviejų mylių atstumoje nuo Kinijos pasienio 
Sovietų maršalai buvo pasiruošę kirsti Kinijai mirtiną 
smūgi.‘Jie tiktai laukė centrinės valdžios įsakymo. „ į

Neatrodė, bet Washingtonas buvo informuotas apielnes ko joje tikėjaisi rasti,

Manau; kad autorius nesu- 
pyks* jei dėl šios jo novelėŠ’pa 
sisakysiu kritišku žodžių.

• Paskaičius šią minėtą nove- 
I lę* širdyje pajunti nusivylimą

► 
visą sovietų karo jėgų judėjimą Kinijos pasienyje. Wa-1 panašaus nėra. Jo-
shmgtonas daugiau žinojo, kas darėsi Kinijos pasienyje, iJ 
negu patys kiniečiai. Washingtonas žinojo, kokiai ato
mo bombas rusai būtų naudoję ir kaip tos ^nešvarios” 
bombos būtų užteršusios visą pasaulį. Specialistai skai
čiavo, kad tas sovietų maršalų paruoštas bombardavimas 
būtų nušlavęs visąJaponiją. Tuo- pačiu metu nuodingos 
sprogusio atomo dujos būtų į kapus nuvarusios visus Oki 
navoje ir kitose salose tuo metu buvusius Amerikos ka-

minėta nove-

je nėra to, ko jaunuolė mer
gaitė gal ė tų/pasimokyti apie 
šeimyniškumą. Tiesiog Širdyje 
darosi koktu, ir galvoji, tai 
tau, šį kartą mūsų iškilusis ra-

nį ateitininkijos principą pris 
tate sujaukęs su pornografija.

Klausi save, kodėl jis šią no- 
------------- ------- ---------------------; vėlę vadina šeimyniška? Ar ne 

rius. Prezidentas Niksonas negalėjo- informacijas turėti būtų tiksliau, kad jis ją būtą 
ir ramiai sėdėti. Jo pareiga buvo imtis priemonių amai- pavadinęs repartažėliu 
kiečiams ginti. Be jokių įžangų ir preliminarinių išvedžio vieno playboj aus nuotykį, ir 
jimų, prezidentas Niksonas pasiuntė sovietu valdžiai ši- " atsp&usdfnęs Aiduose, 
tokią telegramą:

— Tuojau sustabdykite prieš Kiniją paruoštą puolimą.
Amerika bus priešinga tokiems veiksmams.,,

•Kremliaus vadus nustebino Amerikos prezidento •—**w%^,^-^*^«*v***^^*^^-^*-
drąsa, turimos infoimacijos ii griežtas tonas. Maskva ne- nuvežtų Niksoną, jau ne prezidentą, i Kiniją ir pa-, ^vv,. o sana m rasei 
zmojo prezidento Niksono plamj, bet ji nenorėjo, kao pasakotų -am ie maršalų pai-uošta Kinijos ’ ko halothane ampulė.
Amerikos bombos kns ų Maskvoje, Dnepropetrovsk,. naikmiTr.ą apie prezidėnto Niksono intervencija ir Kini-
ir kitose vietose. Maršalų baime privertė rusus atšaukti jo5 apsaugojimą nuo baisios nelaimės.
3 Tlao01? •- a n ė l. ' ’ Ab>mo bombų prisigaminę sovietų maršalai sudaro

Mao Cetungas auaunte Amerikon specialų lėktuvą, pavojų visai žmonijai !

Pagaliau saulė tapo reta viešnia gryčioje, šaltis 
sukaustė žemę pašalu. Ratų dundesys vieškelyje jau 
iš tolo girdisi. Sekmadienio rytą, dar prieš saulėtekį 
pabudęs, pamačiau ant stalo vieną vaškine degančią 
žvakę, o asloje klūpančius ir poteriaujančius namiš
kius. Tai adventinės rarotų maldos. “Vaikeli, sako 
motina, kelkis, prauskis ir kalbėk poterius. Greit švę
sime Kūdikėlio Kristaus gimimo šventę — Kalėdas”.

Laukiau kažko naujo, kažko nepaprasto. Paga
liau prasidėjo namų valymas. Kitą dieną kepė grynų 
ruginių miltų duoną ir grikines bapkas. Pavakary ke
pė grikinius sližikus, virė grūstus kviečius su aguo
nomis, avižinį kisielių, ruošė įvairius, žavies patieka
lus ir tėvas darė miešimą iš medaus. Kūčių dieną pas- 
nikavome ir valgėme mažai. Grįžęs iš pirties. . tėvas 
atnešė glėbelį šieno ir paklojęs ant stalo užtiesė balta 
staltiese.

Atsiradus danguje žvaigždėms, sėdome prie stain 
valgyti kūčių. Persižegnojęs, tėvas garsiai sukalbė
jo “Tėve musų” maldą ir išdalino visiems po plotkelę. 
Plotkcles vienas su kitn laužėme ir valgėme.

Kalėdų rytą kėlėmės anksti, klaupėme asloje po
terių kalbėti, šieną nuo stalo ir kūčių likučius tėvas 
nunešė gyvuliams į tvartą. Tą rytą valgėme mėsiškus 
valgius. Tėvas su seseriųiį išvažįąvo.į JLtabanoęo /para
pinę bažnyčią. Kalėdas' švėntėme tris dienas (valgėme 
riešutus).

Prieš Tris Karalius (sausio 6 <L)? tėvas kreida vi
sas duris paženklino trimis kryželiais, Trijų Karalių 
gerbei. Trijų Karalių dienos vakare mus aplankė ‘Trys

Karaliai’*. Karaliais rengdavosi mažo, vidutinio ir aukš 
to ūgio vyrai.

Gryčion įėjo aštuoniakampe žvaigžde nešini Trys’ 
Karaliai”. Aukšto ūgio karalius buvo melsvu apsiaustu 
su sidabrine karūna, pats dešinysis. Vidurinysis viduti 
□k> ūgio kresnas vyras, apsisiautęs baltai su auksine 
karūna. Jis laikė ant dažyto kokr sidabrinės spalvos 
aštuonkampę žvaigžzlę. Tretysis karalius stovėjo kai
rėje rusvu apsiaustu ir raudona karūna. Jis buvo že
mo ūgkx f

Baltasis karalius, lyg kunigas maldas, kalbėjo il
gas oracijas, o kiti du trumas. į

I Nematyti savotiški apsiaustai ir karūnos papuoš
tos blizgučiais vakarė dūminėje gryčioje prie skalos 
šviesos mane domino^ Kol motina dalino jiems dova
nas, aš spėjau pačiupinėti apsiaustus. Tai buvo raš
tuotos lovatiesės. Jų galai, matomai buvo susiūti ir 
prisiūti prie vėlinės (tūbinės) negi los žieminės kepu
rės, kad geriau laikytųsi, dar buvo prisagstytos d^ gs-i 

I niais prie apatinės rudinės ir nuo pečių dailiai klostė
mis krito žemyn. Ūsus visi turėjo nuosavus tik pa
dažytus, barzdos padarytos iš plaukų. Baltojo, kara- • 
liaus karūna panašėjo karūnas Šventųjų, o kitų kara-| 
lių karūnos buvo siauros. Po apsiaustais kitų rūbų ne
simatė. i - I x»‘ ;

5

Po Kalėdų pradėjo spausti šalčiai ir snigti. Vil- 
| kai darydavosi drąsūs ir ateidavo po trobos langais. 
Jie grąsūs sustingdavo vienoje vietoje ir pakėlę į dan- 

. gu tamsius ilgus snukius stugdavo lyg grūmodami.

V

i

Vasaris — medžio raižinysV. Stankūnienė )

i
» V
h

Bet ne viena organizacija ne- 
i bus dėkinga tokiam autoriui, 
kuris savo romanuose, bei no
velėse iškels tokius susmuku 
sius dvasia ir net moraliai 
pakrikusius tipus. Kiekviena 

vie- 
“AIDU” ŽURNALE

Ui.J v , . y - .../i organizacija nori iškeltiAidai kultūros žurnalas, gyvenimo nesvaru epizcnielį v ~. įsumon tokius savo orgamzaci- 197 metų gruodžio menesio su moksle nesekmes ištikta . , - j;I jos atstovus^ kurie pasižymi di 
? as ai-Į eje stiprįa dvasia, kurių ide- 

„ _ alizmu praminti pėdsakai yra
j paskata jais ir kitiems žengti, 
kurie yra ‘ organizacijos garbė 
ir pasididžiavimas. Tokių turi 
ateitininkija ir kitos organiza
cijos ip tai ne viena. O ką^Alo 
yzas Baropaš savo novelėje iš 
riesi no? Jaunuolę — ateitinin
kę, nesėkmės ištiktą, pasime
tusią ir moraliai jau sumenku 
šią. ‘‘Katinui” jai pirštu pamo
jus, sėda į nepažįstamo vyriš
kio automobilį, važiuoja pas 
jį pabuvoti. Nemanau, kad 
mergaitės ateitininkės Aloyzui 
Baronui" už riokią joms pado
vanotą “dovanėlę” bus dėkin
gos, kai jis suniekino jų taip 
aukštai vertinamą šeimynišku ' 
mo

mūsų jaunajai kartai, besiruo
šiančiai savistoviam šeimos

apie

šia pakilti į iškilias gyvenimo 
aukštumas? Mat autorius iš
viešina donžuanišką našliuko 
tijpą; vieną iš tokių/ kuriuos 

•nepriklausomoje Lietuvoje va
dindavo “katinais”, gaudan
čiais moterų pasaulyje .neap
dairias aukas.

Šis gi, Aloyzo Barono “kati
nas'’ pasigauna autobuso sto
telėje nelaimingą, jauną stu
dentę, kurią parsivežęs auto
mobiliu į savo namus, išnau
doja. šioje novelėje apie šei
myniškumą lik tiek prirašy
ta, kad abu virė kavą, ją gėrė, 
žiūrėjo televizijos ir...

Reikia stebėtis kad Al'wzas 
Baronas rado reikalo savo ra
šiniu užpilti “p a m az gėlių” ant 
ateitininkijos organizacijos šei 
myniškumo principo. Tiesa, 
gal jis save teisins, kad niekas 
negali nuneigti, jog tokių tipų, 
k akį jo novelėje išviešinti, nė
ra gyvenime. Taip> gali būti 
net geriausioje, turinčioje gra 

principą.
(Bus daugiau)

kultūros žurnale, o anųjų,
Aloyzas Baronas novelėje 

pristato skaitytojams moraliai 
sukritusio našliuko vieną jo žiausius tikslus organizacijose.

MIRĖ NEŽINODAMI
NUO KOKIŲ NARKOTIKŲ *

Du Page apskričio šerifo po
licija nori -sužinoti, kur Naper
ville du paaugliai gavo ligoninė
se operacijoms vartojamų ne
paprastai stipriu'anestezijos nar 

Į ko tiku, kurių ouvo paėmę per ; 
didelę dozę. Abudu- vaikinai po 
16 metų amžiaus — William A 
Norman ir Scott Garės buvo 
apartmente rasti ant grindų hė- 

’begyvi, o šalia jų tuščia narkoti-

• Stovi lazdų krūmas, lazdų 
krūme ąžuolų krūmas, ąžuolų 
krūme rugiai, o rugiuose ežeras?

(Duonkubilis)

o gal skųsdamiesi savo-likimu. Jų balsų staugimų ai
dai, būdavo jiems atsakymas.

Viduržiemyje sesuo pasakobavo, kad greit “kana- 
pinskas”, vysiąs iŠ namų “lašinską” Tos sąvokos nors 
ir aiškintos liko nesuprastos. ' ?

Užgavėnių dieną į kiemą įvažiavo važis su A n ta- < 
kalnio kaimo jaunimu. Įvirtę į gryčią visi kalbėjo kar- ' 
tu, juokavo, krėtė pokštus ir pasikvietę seserį, dai- ■ 
nuodami išėjo į kiemą. Mačiau pro langą, kaip jų ro- ' 
gės su jaunimu nuo aukštos vartuose pusnies apvirto 
bet visi juokavo šaukdami: Umbrasų linai ir kana
pės šiemet užderės. Valio geram derliui!’’

Ryte pabudęs prisiminiau gavėnios pradžią, tai ’ 
pirmoji jos diena. Lauke — šviesiai mėlynas apsi- ' 
prausęs dangus ir janje vakaris vėjas blaškė debesų ' 
gabalus. Eisėto blizgantis ledas žaidė saulės atspin
džiais. Grįžęs gryčion radau saulę linksmai bežeidžian 
čią sesers veidrodyje ant palangės. Ji laidino suodi
nomis gry čios sienomis zuikučius-kiškučius.

Nuo krosnies sklido kvapas ir kuteno nosį: kepa
mų žuvų, kanapinio aliejaus, džiovintą grybų ir svo
gūnų. Motina, pastebėjusi mano raukimosi, tarė: 
“Šventieji visą gyvenimą pasninkavo ir blogai valgė“.

Po pietų saulė prišildė slogus ir nuo jų tyso ilgi 
ledo varvekliai, šen bei ten jie krito ir gurėjo į skaid
riu* gabalus. Sodelyje nftlno Sulipdytas “seni, 
genis” gerokai buvo aptirpęs ir sumenkęs. Papurę žie
miniai žvirbliai tapo judriais, linksmais čirškūnais ir 
peštukais.

(Bus daugiau)
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Rax.: GI 8-0873

SUSIRINKIMŲ

w : 562-2727 arka 562-2728

DR. K. G. BALUKAS 
AKUMRUA IR MOTERŲ LIGOS 

QINEKOLOGINR CHIRURGIJA 
*444 54. Pvl«Jd Rd. (Crow^wJ 

6WdlcM BuUdinfll. TęL LU 5-8444 
P,il«<ia ’ponius pagal susitarimu 

J*' ae—Atliepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T»M. 695-0533 
Valtey Medical Centw 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
QYQYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių#

1931 Manheim Rd., Westchester, IL.
VALA? "DOS: 3—9 darbo dienomis ir

BrUdživ Neringoj

Chicagos Meškeriotojų - Medžiotojų 
klubo metinis nariu susirinkimas įvyks 
vasario 18 d., šeštadienį, 6 vaL vak. 
Saulių namuose. 2417 W. 43 St.

Klubo valdyba

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos kiubo eilinis narių susirinkimas 
įvyks vasario 19 d. 11 vaL ryto. Ane
lės Kojak salėje. 4500 So. Talman aye. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir jau 
laikas užsimokėti klubo duokles. Na
riai prašomi nepamiršti, kad susiri
kimas šaukiamas 11 vai. ryto. Bui'ir 
vaisės. Rožė Didzge I vis, rast

Lietuvių Pensininku Sąjungos Chi
cago i e narių susirinkimas šaukiamas 
vasario mėn. 21 d. 2 v. p. p. parko 
Fieldhause patalpose, esančiose prie 
55-tos ir Western Ave. Nariai, kurie 
norės susirinkime sumokėti narię mo-
kestį. prašomi atsinešti nario kny- kit t ki panašių ker- 
gates, i kurias bus atžymėta”. . . “ . $15

Vaidyba . mošių nėra, o viskas eina sklan- ’ ir V. Mazoliauskai.
< džiai — nėra nęsąntąikos, nie-

P. ir V. Balchunas,

palai, A. Papierienš, A. ir V. 
Garniai

Visa surinkta |200. 
i '

Aukos įteiktos pusiąu Altui ir 
Tau|od Fondui.

Ąukoju&iems širdingai dėko
jime, 

Palm Beach Lietuvių
Klubą Valdyba

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

*Jėxvs Kristus pagydys tave". — Ap, Darb. 9£4.
šituos žodžius pasakė Petras Anėj ui, stabo ištiktam, kurį apaštalas 

rado Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas. 
Tasai įvykus greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki tol, kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos. įvykdavo 
tik apaštalų rankų uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaš
talų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iškąri joto vietą užėmė apašta
las Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap
reikštoj ui. turėjo tik dvylika pamatu.

Visi žino, kad mirti* yra žiauri ir paliepia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
rvsieįi? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mok amai. Rašyk ite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
tV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Vagišiai prekiauja 
aliarmo signalais

Nauju Chicagos miesto po- 
tvarkių^ vįsi apartmeutų namai 
privalo įsirengti signalus, kurie 
sukelia aliarmą gaisrui vos pra
sidėjus. Potvarkis sukėlė gyvą 
susidomėjimą ir “mainų preky
bą**. Policija praneša, kad da
bar aliarmo įdėjimas ir išneši
mas eina lygiomis: inžinieriai 
nespėja įdėti, kaip vagišiai iš
ima ir parduoda. Aliarmo vi
dutinė kaina krautuvėse yra $17,

Mažeika Evans
Ž1O — R. ir V. Volodkai,. Utenos Draugiško Klubo susirinki- kas npnaiiria i6 «avuiu nunskau . . . ■ ‘

mas įvyks š. m. vasario 22 d.. 7:00 k4S nepaUna IS !>ą'ųjų nųoskau ęlrruus< ą įr ą Skučai. Laidotuvių Direktoriai
$5 —V. Mickus, H. ir Pr. ša-‘o vagišiai parduoda po $5.

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu Drau

CICERO
VINCUI MANKUI

Vod«|« Aldono D»uku< 

Telef.: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

A^Ut^RIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

5132 Kedzi* Ave^ KA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

riiepia, skambinti Ml 3-0001.

PR. A. B. GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal sukit*rimą

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos ii WOPA, 

1490 kiL A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—X30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo &30 iki 9:30

PERK KAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna aparauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai Speciali pagalba thorns. 
(Arch Supports; ir t L

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 5vth STREET— 

. Tai. PR 8-I2X
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

OPTOMETRISTAS 
kalba lietuviškai 

2618 W- Z1 SL Tel. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

^contact lenses’”
VaL agal susi tari td«į. Uždaryta tree

PR.LE0NAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet

St. Po susirinkimo bus vaišės.
E. Brokevičius, rašt.

Ofiąo teieL: 776-2880 .
Rezidencijos telef.: 448-5545

gijos metinis narių susirinkimas ivyks vra įkišęs kad jau ir ųu-
penktadiem, vasario 24 d., 7 v. vak.,; . v .’ - r . . j a
Vyriu salėje, 2455 W. 47 st. Nariai. tnususią, savo uodegą visur, 
prašomi atsilankyti, nes yra daug;
svarbiu reikalų aptarti. Bus ir vaišės. 

E. Strungys

- SLĄ 301 kuopos valdyba j taiPį.a

L-ųose lietuviu Centra, narna 3 aukštų
t-»1-Ar iVrmlAc - - - EUDEIKISKazys ir'Pranė Mačiukai

1348 So, CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-1571

BRIGHTON

3554 So. H ALSTED STREET Phone: YArdi 7-1111(WEST OF CALIFORNIA AVE.)
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AMBULANCI 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

PER ANNUM 

$1000 or mor* 
I ywr mln.

PER ANNUM 

$5000 or mon 
minimum 

30 month*

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

i

į
s g 
l

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LTTUANICA AVE. TeL: YAt€* 7-1138-113>

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tn STKEKT RKpobUc 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vil kini* l-WTX
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe Hilk. PL 974-4419

V i mm Vasario 16 sukakfiet
proęa rankamos a ūkęs privalo būti 
pasiustos Amerikos Lietuviu Tarybai 
tokiu adresu: Lithuanian American 
Council 2606 West 63rd Stn Chicago, 

Ifl. 60629

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽLAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA:

ĮTEIKDAMAS 
SAVO AUKĄ 

Vasariolb -TOSIOS PROGA

vai. vak. šaulių namuose, 2417 43rd. dų. Netaip, kaip čia Čikagoje, 
kur yra kažkur iškeliavnisi, taip 
gausiai skelbta artimo meilė.

Pasirodo, kad taip nėra. Ne-

visur.
Vienos gausios Kolumbijos Į’e- 
tuvių koplyčios įr namų auko
tojos ir rėmėjos 1978.1.21 laiš
kas gausiomis ašaromis aplais
tytas. Apie Kolumbiją ji rašo

VINCUI MANKŲI

mirus*
jp. dukrai Irenai, žentui ir anūkams 

reiškiame gilią užuojautą.

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

M50 W>st 63<d SL, Chicegc. HL 6062$ 
Tjlof.; Prospect 6-5084 

r— 1 - ■ . . . ... >
Gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telfonei: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
TęU 499-1318

vasario 7 d. sųr 
blynus, vicepirmininkės Onutės 
Vyšniauskienės patalpose. Nors 
dalyvį^ nebuvo daug, bet vaka
ras praėjo gražiai ir tikrai bro
liškoje nuotaikoje. Daugiausiai 
blynų, ir labai skanių, prikepė 
Agnietė Pračkąilįenė, o sekre
torius Vincas Bigelifc atsivežė 
savo sodo obuolių ir savo ga- 

Į minto vvno, kuriuo visus daly- 
vius vaišino.

Sekantis kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 1 d. 7 vai. vak. Vyš
niauską namų 1404 So. 49 Ct., 
apatinėje patalpoje (įėjimas iš 
kiemo). Bus patiękta 1977 me-j 
įų apyskaita ir nutarta kaip daž-' 
nai darysim susirinkimus.

— Amerikos karc> veteranų 
9115 pastas yra veikliausia Ci- 
ceroje organizacija.
• Sausio 28 labai gražiai praėjo 

susipažinimo ir kortų vakaras, 
o vasario 25 xd. nuo 6 vai. vak. 
pas juos bus patiekta kinietiŠka 
vakarienė.

Visas pelnas eis kovai su vė
žio liga.

Nors šio posto nariai yra daugu 
moj lietuviai, bet naujiejijateiviai 
labai pamažu įsijungia įšįo pos
to parengimus, o risi lietuviai 
yra kviečiami ir laukiami.

S. Paulauskas

Kolumbija, Mędęlinas
Vargai bujoja, vargai lapoja, 

vargai vartuose žydį.
Ilgai užsitęsęs neatsitiktinas 

nesanta:kos obuolys ir nesklan
dumai Čikagoj, kur daugiausia 
sukosi apie lietuvių pinigais įsi
gytus^ centrus. Mes galvojome,

su keturiais butais ir koplyčią 
bei salę, kurią pastatė kųn. My
kolas Tamošiūnas iš surinktų 
aukų. Keletą kartų važinėjo į 
Ameriką, rinko doleriųkus iš lie 
tūrių — rinko jis ir čia Kolum
bijoj. Aš pati aukavau kiek gai
lėjau, atseit, bus esant reikalui 
seneliams prisiglausti. Taigi da
bar* kai man buvo reikalas pri
glausti Karoliną Laužikaitę 91 
metų amžiaus senutę ir. dar in
validę, nuvažiavau pas kun. Ta
mošiūną. Prašiau, kad išnuomo- 

taJtų man su Karolina vieną kąm- 
| barį, vir tuvę ir prieyirtuvės ma
žą kambarėlį. Pažadėjau mo
kėti neaukštą nuomą, apmokėti 
šviesos, vandens ir telefono sąs
kaitas, o jis griežtai atsakė kad 
“Ne”. Butelis dviejų miegamų
jų,, salionėlio, valgomojo ir vir
tuvės su mažu kambarėliu vra 
visai laisvas, niekeno neužim
tas. Jis mąą pasakė, kąd tas bu
telis priklauso kapelionui, o ka- 
pęlionas yra jis pats ir gyvena 
savo parapijoj kur klebonauja.

; Aš neprašiau viso. butelio, bet 
tik vieno kambario, virtuvės ir

; piažo kambarėlio prie virtuvės, i 
L Žinai miela, grįždama iš pasi-i 

kalbėjimo su kun. Tamošiūnu 
visa kelią griaudžiai verkiau — 
tai buvo skaudu”.

Čia yrą Įajškp. gauto iš Me- 
delino, ištrauka.

Tauriam lietuviui, 
lietuviškos, veiklos veteranui

460.5-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

Apdrturfai perkr»ustym*s 
' ii jvairip atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel 376-1882 arba 376-5996

Padėka už aukas
Pabn Beach Lietuvių klubu 

narių susirinkime, kuriame bū
vą prisiąiintą Lietuvos nepri
klausomybės pąskelbiino 60-ties 
metų sukaktis, surinkta aukų:

$50 — A. ir V. Tomkai, K. ir 
A. šimuliai.

20 — J. ir J. Daugėlai.

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

IMEkTInK
DIDUMĄ TIKSLO,

KURIAM J! SKIRIAMA.

miruS;
jo dukrai Irenai, žentui Ben Norbut, 

anūkams Ričardui ir Cąrol, taip pat visai 
ja giminei įr artimiesiems reiškiu 

nuoširdžią užuojautą

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Barbara Smolelis

Čikagos Balto Apskrities ilgamečiui 
nuoširdžiam darbuotojui, direktoriui ir 

skyriaus pirmininkuiW1LLIAMUI V. MANKUI
mirus, >

jo dukrai IRENAI NORBUTIENEI ir 
šeimąi reiškiame gilią užuojautą

Čikagos Balto Apskrities
Valdyba ir skyriai

SAVING^ AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4Q71 ARCHER ĄVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632

c»rtific»tM 
$5000 or more 

4 yetr mln.

TĖVAS IR SŪNŪS
V1ARQI ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tekt: GRovehill S-2345-f 

1410 So. 50th Ave^ Cicero 
Tekį.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŽTK TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

BARIAI:
Chžca<of
Lietuvi ų 
Laidotuvių 
DireKtorii
Asociacijos

ANTANAS4L PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

6307 So. LITUAhTCA AVENUE. Phone: YArda 7-3401

1446 So. 50th Avė, Cicero, UL Phone: OLympic 2-1003



APLINK ML’S IR MŪSŲ NAMUS 
Naudingi paiarima: ir Įdėmūs dalykai

e Įdomios afrikoniškos ž‘- deutiuc urba romu turi «k‘ 
buokiės. kaip ir miško žibuok
lės, yra ankstybosios pav.isar o 
gėlės. Jei afrikoniškos žibuok
lės nežydi, reikia duoti joms sp^ 
rialaus maisto - trąšų. Fikuso 
Lipų blizgesiui nenaudoti vaško, 
riebalų bei aliejaus, nes šie da
lykai trukdo augalui kvėpuoti. 
Naudotina Leaf Gloss prepara
tas, gaunamas didelių krautuvių 
gėlininkystės skyriuje.

e Daugelį baldų galima at
naujinti labai lengvu būdu. Rei
kia paviršių nuvalyti benzinu ir 
uždėti sluoksnį baldams vakso.

b Amerikiečiai valgo pietus 
po dienos darbo. Lietuviai ūki
ninkai pagrindinį maistą valgy
davo rytą., Taip pat rytą pietus 
valdydavo anglai.- Tik karaliaus 
William Nugalėtojo laikais, ty
me šimtmetyje, buvo pradėta 
pietus valgyti vidudienyje. Ka
ralius Henrikas VII (1 1’9-1509) 
kažkodėl pietus valgydavo 11 
vai. Maždaug tuo pat laiku Pran 
cūzijos karališkasis dvaras ir di 
dikai pagrindinį maistą valgy
davo9:30 va], ryto, bet po šimt
mečio tapo mada jį valgyti 1:30 
vai. po vidudienio, o dar po 50 
metų 2 vai., gi 1715 m. valgė 
4 vai. Vėliau pietus pradėta val
gyti net 8 vai., lik Dikensas ir 
kiti žymūs asmenys patys valgė 
ir kitus vaišino 5:30 vai.

3 Amerikiečiai labiausiai 
mėgsta Red Delicious, Golden 
Delicious. Rome, McIntosh ir 
Jonathan obuolius. Pirmosios 
dvi rūšys labiausiai tinka žalius 
valgyti.. McIntosh ir Jonathan 
tinka valgyti taip pat virti ir 
kepti, o Rome naudojami viri
mui ir kepimui bei obuolių ko
šei. Didžiausias obuolių pasi
rinkimas yra vaisių ir daržovių 
krautuvėse. Nors didieji obuo
liai gražiai atrodo, tačiau įvai
riais sumetimais geriausias pir
kinys yra vidutinio dvdžio obuo-

— Kalorijų skaičiuotojams 
svąrbu žinoti, kad natūralaus 
vyno stiklinaitė turi 84-96 kalo
rijas, gi saldieji vynai turi iki 
200 kalorijų. Atsimintina, kad 
4 uncijų puodukas Įpunso su

JUBH1EJIMU
NAUJŲ SKAITYTI

NAUJIENOMS šiemet faėjo‘153 metai. Minint tą rukaktį, gerbiant pirmojo 
AmerlXoi iiatuvln dlenraitlo tteig^us bei Uetuvlikof rprodo? pirmt 
aus ir atliekant būtliua pareiga aafinxx lietuvybės lililrfmni tkel 
Mamų Naujieną platinlno rajus.

<AUJIK^OS trirta! stori Ir keroja 12 LUtiraj & Tarrr^ Uttrrii laiarf 
smdamoc Ir nesldėdaauM 1 aandėriuf ekupaaitla ar ja IralU 
tiairii

4AUJTETOS paliika visu lieturiu demokratines zrupeo, jt bendrai Inrtlti 
eijai ir remia vizų lietuviu bendraotiuz darbui bei tlkiluf.

NAUJIENOS atatovauja tyliąją lietuvių daugumą Half pasimetimo, reto 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
*r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
naa yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų prog> 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviško* 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt 
grandinę tolimesniems darbams ne tik Laikrašio, bet ir visos Išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie 
Pivišku reikalu renesiKsa.
KMMUOJA: Chlcigoja Ir Kanadoj• metama — 530.00, pusei metų — SK.81 

trims mėn. — $130, vienam men, $3.00. Kitose JAV vietove motėms 
— $26.00, pusei moty — $14-00, vienam mėn. — $250. Užrionlpe 
OV — UI .00 metama. Susipažinimui siunčiama savaltf eemekamar

PraAoma naudoti žemiau esančią atkarpą^

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, Hl. 60608

Q Slunčit_________ (CoL Na<j!«m[ yrtntmeratal, FikHkjbA-
rajaui proga paremdamM llrtirrilkg ipiudv

Q Vajaus proga praiau aiqsti N«njienaa dvi savaites ausipafl. 
nimui nemokamai lr be jokjq įsipareigojimu.

PAVAROS IR VARDAS ----------------------------------------------

KDRTSA3 ----------------------------------------------- --------------------------

— -* *- ■ "u“ J JT in.’urt. - i L-- .. M _■ - I--.--* ■ _

© ( s miesto kolegijos 
riHishi įva;rius kursus suaugu
siems ir siūlo jais pasinaudoti. 

| Mokytis niekas nėra per senas. 
Benjaminas 1'rank linas mokėsi 
prancūzų kalinis turėdamas 70 
melų. Clara Barton išmoko ra- 

( syti mašinėle būdamas 89 me
tų. Nestokoja pavyzdžių, kad 
motina baigia kolegiją kartu su 
savo dukra. Suaugusių švietė
jas E. Thorndike pasakė: “’Am
žius nesudaro kliūčių išmokti 
naują profesiją, amatą ar tani 
dalykui nugalėti bet kokias kliū
tis”. Henry Fordas taip pareiš
kė: “Jei kas neturi noro moky
tis nauju dalykų, tai jam yra 
ženklas, kad jau paseno arba 
jau senatvė čia pat. Kiekvienas, 
bandąs tobulintis ir mokytis, ne 
tik nesensta, bet jo vertė didė
ja”. M. Miškinytė

-- Jonas Andruška, La Ma- 
caza. P. Q.. Canada, kiekvienais 
metais stambesne auka paremia 
Naujienų leidimą. Dėkui už 
sveikinimus Vasario 16 proga, 
iš anksto pratęstą pusmečiui pre 
numeratą ir už ta proga prisiųs
tą $12 auką. Ponia Anna Gil- 
vis iš Marquette Parko Įtekiė $4. 
Dėkui. Tos apylinkės tautietis 
užsisakė Naujienas vieneriems 
metams ir paaukojo $2. bet pa
vardės prašė neskelbti. Dėkui 
už dėmesį ir už auka.

—Inž. Jurgis A. Bobelis, West 
Hartford, Conn., pratęsdamas 
prenumerata, atsiuntė §10 Nau
jienų paramai. Dėkojant, ma
lonu pranešti, kad jis dirba at
sakingą ir vadovaujanti darbą 
laivai statyboje.

— žum. Algirdas Gustaitis iš 
Los Angeles, Ca.. savo raštais 
ir laikysena yra tapęs vienu iš 
ryškiausių darbuotojų kultūri
nėje veikloje ir žurnalistikoje 
jungiančiu šiuos dalykus su ko
va už Lietuvą ir už lietuviu tei-

M. Šileikis Knyga ir plunksna

įsės. Turėdamas gerus ryšius su 
meno aukštumomis llollyvvoode, 
jis kariais iškelia Lietuvos ir 
lietuvių reikalus sueigose asme
nų, kurie meno pasaulyje yra 
zenite. Vienok A. Gustaitis ten 
nepasimetė. Savo laiškan Nau
jienoms jis kukliai įrašė: “Ačiū 
[už kalendorių. Prijungiu dešimt 
dolerių auką”. Tą pat tariame 
jam už paramą lietuviškai span

— Julius Pakalka iš Beverly 
Shores, Ind., pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė penkinę už 
kalendorių.k Charles Plestys iš 
Ermhurst, III., atsiuntė $3. Po 
$2 atsiuntė: ponia Ema Motiejū
nienė iš Marquette Parko, Jo
seph Baknys iš Hartford, Conn., 
Garvinskas iš Racine, Wis., S. 
Sknonaifis iš Cicero, III., ir 
ponia Marija Markūnas iš New
burgh Ilfs.. Ohio. Dėkui visiems.

— Elzė Widriene, ilgametė 
Naujienų skaitytoja, jau eilė 
metų gyvena dukters Irmos ir 
žento Ludwig Kalinowskio na
muose. Fennwille, Mich. Buvo 
bepradedanti rūpintis, kad ko 
gero laiku nespės atnaujinti pre
numeratą ir kurį laiką teks jai 
būti be lietuviškos spaudos. Mat. 
Michigane, kaip ir kitur, šiemet 
sniego prikrito ir pripustė dau
giau. negu kitais metais, tad iki

J. Burkaus dvi naujos knygos 
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 
vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
Kaina $850. ____ • '

“KONNERSREUTHO TERESE”
(NEUMANNAITĖ), ’ -

didelėm rąidėm. kaina $5.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US $13.50, užsakant iš: ‘ •. '

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901, USA.

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai^ gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

P ATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

Te). 247-6081

LIETUVOS AIDAI”
ĘJ. KAZE BRAZDZlONYTt,
— PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 sf Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARDA N0REIKIEN2

1608 Wert 8Xk SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA M7«7 
DMMIt mririnkiny rOUf bralri?

MAISTAI H lUtOFOf lANDtLIU.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARourrrx gift parckj tnvrci 
1381 W. «9Hi St, Chicana, HL 9609. — TaL WA M71Z 

iXM Sk «t. Ch>cM», HL ««MA — TaL tSAttM 
V. VALANTIMAS

pašto ar banko nueiti nelengva. 
Be to, prieš Kalėdas, eidama. į 
daržinę karvutės ir teliuko ap- 
luphti, paslydo ir krito ant su
šalusios žemės, skaudžiai užsi- 
gaudama.* Toks kritimas virš 70 
metų amžiaus pensininkei atsi
liepė ir ji paskutiniais mėne
siais nelabai gerai jaučiasi. Pra
eitą savaitgalį ją aplankė Vincas 
ir Elytė Izokaičiai iš Čikagos ir 
Leonas Venckus. Pastarajam 
Widriene padavė $35 dolerius, 
prašydama juos persiųsti Nau
jienų administracijai, skiriant; 
$26 už metinę prenumeratą, po
ra dolerių už jau atsiųstą kalen-i 
dorių ir likusius $7 kaip auką' 
mašinų fondui. Juos Naujienoj 
jau gavo ir dėkoja. ;

— Illinois valstijos loterijoje 
vasario 16 d. Bonnanza trauki
me laimėjo 32, 283 ir 7595r spal
va raudona. Gold Strike trauki
me laimėjo 497 29, 04. ir ,07, ’

— K. Donelaičio lituanistinių, 
mokyklų vasario 16-sios minėjU 
mas pyks šį šeštadienį, vasario 
18 d., lygiai 11:00 vai. ryto mo
kyklos auditorijoj. Visi pradi
nės ir aukštesniosios mokyklos 
mokiniai turi ateiti su tautiniais 
drabužiais. Visi tėvai, artimieji 
ir svečiai kviečiami dalyvauti 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjime ir tuo parodyti vaikams,

kaip brangi rnuiiĮ^Iaetuyos Jais- • 
yėj fcojęia - s va rbi mums lietu vi ų 

Tauta, kalbai ir path lietuvybė. [
Čikagos skautų Kaziuko 

Mugės paruošiamieji darbai eina 
pilnu tempu. &ais metais Mugė 

1 įvyks sekmadienį, kovo 5 d., Jau 
rimo Centre. Mugėje dalyvauja 
Lituanicos, Aušros Vartų, Ker
navės, Nerijos tuntai ir akade- 

jmikai skautai. -Mugės metu vi- 
!są diena vyks ž-aidimai, veiks 
valyklos ir kavinės, o taip pat 
bus galima apžiūrėti ir įsigyti 
tautiniais motyvais meniškai 
padarytų medžio drožinių ir ki
tokių papuošalų.-' Jau keli me
tai kai didelį pasisekimą turėjęs 
jaunesniųjų skautų skrajojan
tis paštas patarnaus visiems, ku
rie tik norės pasiųsti laišką Jau
nimo Centro minioje pasimetu
siam prieteliui. (Pr.)

Gyvataro koncertas įvyks 
š. m. vasario 25 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centre. Bilietai gau
nami Vaznelių prekyboje. Vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti. Rengia Grandis.

u - . ■ (Pn)
< Vytauto F. Beliajaus įvai

rūs pasakojimai ,iš lietuvių gy
venimo ir buities yra išleisti 
anglų kalba atskiru 100 psl. lei
diniu “Oną’’...Gaunama iš auto
riaus ir folklo.ro bei tautinių šo
kių žurnalo “Viltis” leidėjo. 
Kaina$5. Rašyti: V. F. Beliajus, 
PO BOx 1226, Denver, CO 80201.

-(Pr.)
♦ Lietuvių Opera šiemet sta

to Verdi operą---Nabucco’7. Jos 
spektakliai įvyks balandžio 1 d. 
8 vai. vak., balandžio 2 d. 3 vai. 
popiet ir balandžio .8 d. 8 vai. 
vak, Marijos mokyklos audito
rijoje. Diriguoja Alvydas Va- 
saitis. Dainuoja — solistai-.Da
na Stankaitytė, Margarita Mom- 
kienė, Catherine Kogutaitė, Jo
nas Vazrielis, Algirdas Brazis, 
Stefa n Wičik, Rimas Strimaitis 
ir Operos choras. III spektaklyje 
dainuos Julius Savrimas, Ber
nardas Prapuolenis. Bilietai 
-gaunami Vaznelių prekyboje 
2501 W. 71 st St Telef. 471-1424.

\ . (Pr.)

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

Albertas lr Kastutė Rožėnai, Sav.

Kambariai ir - kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima - rezervuoti telef.

501—523-9814.

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Lake)
Dožo namui Ii U'riro Ir B vidam.

Darbas ^aranžuotai.

Skambinti YA 7-9107

HELP WANTED —’ F EMA LB 
Darbinlnkly Reikia

TYPIST — GENERAL OFFICE
Near North Side. Must have good 
figure apptitude and good phone 
voice. Will assist in travel arrange
ments-for executives.

CALL 943-1357 x

LADY NEEDED TO LIVE IN
AND ASSIST WITH

general housework and be companion 
to elderly ambulatory lady. * 

Room. Board plus
$90.00 a wnk

plus round trip ticket to your home
land after one year. Liberal tirrie off. 

Very pleasant surroundings. 
(Suburban Northbrook Home)

Call Mrs. Stubbs 9 A. M. to 4:30 P .M. 
Mon. thru Fri.

726-9606

RIMTIM IN GKNERAL.
M 9 • IB • •

MARQUETTE PARKE išnuomoja- 
mas miegamas kambarys su virtuvės 
privilegijomis ir kitais patogumais, 
pirmame aukšte, vyresnio amžiaus 
vyrui ar moteriai

TeL WA 5-6742

Kamei, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27^00.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64,200.

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

2 AUKŠTU 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — paršukam 
nuomininkus

4243 W. 63rd SL, Chicane 
Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

BEVERLY SHORES, Ind., parduo
damas 2 metu senumo, visai kaip 
naujas namas, 200* nuo kelio, ant kal
nelio prie ežero. Tik $125,000. Skam
binti Onutei Stephens, 
e .m TeL 219—847-7428.

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

NORIU PIRKTI is privataus asmens 
dvieju ar daugiau butu namą Cicero 
apylinkėje. Real Estate agentai pra
šomi nesikreipti.

863-3879

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

willing to work any shift.
6 day week.

Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 

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

' English.
R LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer.

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 

FORK LIFT MECHANIC
for repair Clark, Toyota, Paylo
ader and other industrial equip
ment; propane gas driven. Stea
dy work with all fringe benefits.

Apply —
R. LAVIN & SONS. INC.

3123 S. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer

MAINTENANCE 
MECHANICS 
For plant in heavy 

metal* industry. 
Applicants must have ven 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plaint machinery.

Welding experience alao required.

R. LAVIN & SONS, INC.
3428 S. KEDZIE AVĖ. 

An equal oppoatowy etnjiayer

N«mei, Žemė — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

BALTAS SNIEGO PARKAS

4 VIENETU mūras ir geraŽas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. - *

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

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę mu- 
pirksit už $40,000. ,

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

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.

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N«mv Statyba Ir Remontai '

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto loldlmt 
Dirbu Ir užmiesčiuose sr»H, ga
rantuotai ir sąžiningą! . 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

TeL 927-3559

, \ t M ĮSI O -r
Si—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $9S pusmečiui automobili# 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptu *
A, LAURAITIS 

4445 Se. ASHLAND AVI.

LAIKRODŽIAI lr BRANGENYBtS

- i

Pirdavimaj ir Taisymu - 
Wi WEST 69th STREET

T«Iri4 REpubllc 7-19<l

M. i 1 MKUI

INCOME TAX flRYKI 
4259 S. Miplmid. T»L 2S4-74M 
Taip pat daromi vertimai, flmlfth? 
BkvirHmaI, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai_________

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are. 
Chicago, HL 60632. TeL YA 74990

tall Frank lapeli* 
•QOSVk W.TSth St.

GA «-86M

Didžioufktf kallhi 
poirinkimcu

rlerdateU 
f taUMuijaM

Chfc<CD> 1

^sLnormana
(SaįkBURŠTBINĄ

J. 26XSga
A i W ir

677-844®

2nd Oaicw^ m. 80401

folklo.ro



