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PRIĖMIMAS VASARIO 16 DIENĄ 
LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE

. ; Lietuvos’atstovas ir,ponia S., ne_pirmininkai su žmonomis, 
Račkiai Vasario 16 dieną su- The Joint Baltic Americon Na- 
rengė priėmimą Lietuvos pa- tional Committee pirmininkas 
siuntinybėje. {su .Public Relations direktoriu-

Priėmiman atsilankė ir pa- mi bei buvusieji Lietuvos U. R. 
reiškė sveikinimus Valstybės Ministerijos pareigūnai su žino 
Departamento pareigūnai iš Eu nomis.
ropos , skyriaus ir Protokolo, j Priėmime buvo virs 100 sve- 
Amerikos Balso, Diplomatinio čių.

. Korpuso Dekanas bei keliu Lie-' Šiemet pasitaikė nepaprastas 
tuvai draugingų valstybių atsto supuolimas, kad tą pačią dieną, 
vai ir Apaštališko Delegato pa-»Vasario 16 dieną, popiet Inter- 
vaduotojas/ * ’ ’national Club oT Washington

' - Taip pat priėmime dalyvavo - surengė poniai VANCE pager- 
keli žurnalistai. į bimą, į kuri buvo pakviestos dip

Be to, priėmime dalyvavo, ’ lomatiniui misijų? šefų žmonos, 
Estok; Latvių, Ukrainiečių ir Lie jų tarpe ir Baltijos valstybių 
tuvių organizacijų Washington! atstovų- žmonos. Trys galingi Amerikos kare laivai pirmadieni Įplaukė Į induos vandenyna ir skuba 

Į Raudonąją jūrą, kad rus<£ nebandytų įsiveržti f Somaliją ir užimti strategines Rago 
iškyšulio pozicijas. Karo laivus lydėjo pagalbinis aliejų ir degalų laivas, matomas 
paveiksle. Rusams Etiopija bus menkavertė, jeigu jie neturės nei vieno laisvo uosio.DR. RAČKIO KALBA DMIATAMS

(Lietuvos, atstovo, dr. S. A. Backio, žodis Vasario 16 dieną 
Washingtone 1978. II. 19 d.)

Minime 60 metu Lietuvos Ne ginklo kovos 1944 —1952 me- 
priklausomybės Atskatymo Pa- tais, J Daumanto knyga — Par- 
skdbimo sukaktUJKrisimenaine, tizanai .už Geležinės Uždangos 

.kad 191B m. Vasario 16 . Dieną * (lietuyyj^fc. angių^kčdbomis).. 
“Lietuvos Taryba kaip vieniu- j kitos knygos apie padėti Lietu- 
4*a1A T 4- o rt /-Į 4-r-4} •_ n*   TTJ- 1 Y 1* • 1“

JAV KONGRESE ĮSPŪDINGAI PAMINĖTA.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOM. SUKAKTIS : b^onės širdimi

Žmogus su

.APLANKYS NAIROBI, RAGO IŠKYŠULI, 
PERSIJOS VANDENIS. IRANA Z 4

Laivynas nori būti tikras, kad Kubos kariai, 
soviety patarėjai neĮsiveržtu Į Somaliją

WASHINGTON, D. C. - Keturi galingi Amerikos karo lai- 
vaų vadovaujami kontroliuojamas raktetas turinčio kreiserio 
‘Tox\ pirmadieni Įplaukė i Indijos vandenyną, kad galėtų paro
dyti Amerikos vėliavą Afrikos Rago iškyšulio vandenyse. Nuta
rimas laivams pasiųsti.buvo padarytas praeitą savaitę, kai nu
barta pasiųsti Prezidento patarėją David Aaron į Adis Abebą, 
bet apie laivų išplaukimą i Indijos vandenyną paskelbta til.tai 
•mtradienio rytą. Vienas kreiseris iš Viduržemių jūros atplaukė 
i Raudonąją jūrą praeitą savaitę.

telė Lietuvių tautos atstovybė, 
remdamosi pripažintjąa tautu 

' 5 apsisprendimo teise,T paskelbė 
f atstatanti nepriklausomą de
mokratiniais pagrindais suda- 

; .rytą. Lietuvos valstybę su sos
tinė Vilniuje ir tą valstybę at-

ry- 
/ • Šįį, kurie yra buvę su . kitomis 
' tautomis?* - - . ?
• / : Laeturiiį tauta- tuo aktu- ryž- 

’ • tingai siekė įgyvendinti amži- 
;/nąją.teisę būti laisvai ir nepri

klausomai, Ginldo kovomis -Lie- 
, tavos laisvė Įr nepriklausomybė

. buvo apgmta.Iietuvių įėjo Į ne
priklausomų valstybių bendruo 
menę ir jos vardas buvo Įrašy
tas pasaulio Istorijon, užfiksuo
tas oficialiuose dokumetuose. 
Trumpų nepriklausomybės lai
kotarpiu buvo pasiekta didelė 
pažanga Įvairiose srityse bei pa 
siekti dideli laimėjimai. To nie
kas negali ignoruot, ar sunie
kinti.

voje, Simo Kudirkos šuolis į lai
svę ir filmas, Romo Kalantos 
gyvybės auka, M. Sadūriaites 
byla ir kt., .įsikūrimas Lietuvos 
Grupės Helsinkio susitarimų 
vykdymui remti 1976 metų ga
le, gausi . gerai- dokumentuotą 
pogrindžio spauda, kuri dabar 
Vakarus pasiekia priešakyje su 
LKB Kronika bei įvairios infor
macijos apie padėti Lietuvoje, 
etc. Su giliausia pagarba mes 
lenkiame galvas Tėvynėje esan
tiems- tautiečiams, kurie heroiš- 
kai laikosi ir -primena mums, 
kad okupuotoje Lietuvoje Vasa 
rio 16 dienos Aktas yra gyvas 
ir kad jis Įpareigoja mus Vaka
rams atskleisti mūsų tautos as
piracijos, palaikomas didelė ri
zika. aukomis ir meile viskam, 
kas yra lietuviška, šia proga 
atiduokime pagarbą Vasario 16 
Dienos jau visiems įnirusiems 
signatarams, visiems žuvusioms 
kovose dėl Lietuvos neprikišu-,

■ ■ f :

Pagrindinę kalba pasakė kongreso atstovas Daniel 
Flood, maldą kalbėjo kun. Algimantas Jurėnas 
WASHINGTON, D. C. -— Antradienio popietę Lietuvos ne-: 

.priklausomybės paskelbimo 60 metų sukaktos buvo iškilmingai n^Je 
kogrese paminėta. Pagrindinę kalbą kongresui pasakė kongreso • PrloPen}y° 
atstovai Daniel Flood, Frank Annunzio, Edward Derwinski, John1 (baltaodžiui) 
Fairy’ ir keli kiti kongreso atstovai jau anksčiau pasakė Lietuvos Pnnz^s čirdį. kurias pareiga pa- 
pavergimą liečiančias kalbas. Kongreso atstovai paminėjo, kada zmo^aUs nusilpusiai šir-
buvo Lietuva paskelbta nepriklausoma, bet pabrėžė, kad 19^0 pumpuoti kraują.- Opera- 
metais sovietų karo jėgos ir vėl panaikino nepriklausomybę ir, rija, trukusi 4 valandas, skaito- 
pavergė visą kraštą. ; ' - - * į ma patenkinanti....

1 ■

Antrdienio posėdyje invokaci 
ją -sukalbėjo kun. Algimantas 
Jurėnas. Jis paminėjo, kad lie
tuviai - labai trumpai naudojosi 
'laisve. ' Jie..suprato, kad laisvė 
yra pats didžiausias žmogaus 
turtas, . kad nepriklausomybės 
laikotarpiu lietuvių tautą yra 
padariusi didžiausią pažangą 
krašto ūkyje, kultūroje ir vi
suomeniniuose santykiuose.Kun. -
Jurėnas pareiškė vilties, kad ’pareiškė, kad Izraelis yra pasiruošęs tuojau atnaujinti paskuti- 
lietuvių tauta, vesdama ilgą ko- j nėmis savaitėmis nutrauktas taikos derybas, Izraelio premjeras 
va su okupantu, vėl taps laisva'Patyrė, kad paskutinėmis savaitėmis jo padaryti pareiškimai 

a • t • ___ _  t    _ T _ • _

CAPE /TOWN, Pietų .Afrika. 
— (xarsusis chirurgas Christian 

: Baamard Grootee Schuur ligo- 
pra ėjusi ketvirtadienį 

vienam pacientui 
beždžionės šim-

IZRAELIO PREMJERAS PRAŠO EGIPTĄ 
TUOJAU ATNAUJINTI DERYBAS

Palestiniečiai pasiavrė, kad jie padėjo Kipro 
policijai nuginkluoti Egipto komandas

JERUZALĖ, Izraelis.—Izraelio premjeras Menahem Begin

Soviet? Sąjungos karo pajė-I somybės, kalėjimuose • ar kon-
gomis ir smurtu įvykdyta Lie-] cen^rac^og lageriuose, 
tu vos okupacija tebesi tęsia, ne- J (Bus daugiau)
žiūrint Sov. Sąjungos iškilmin- i 
gų pažadu gerbti Lietuvos ne
priklausomybę ir teritorinę ne
liečiamybę. Okupantas siekia 
mirtinai sunaikinti lietuvių tau
tinį ir valstybinį sąmoingumą 
bei palaužti Lietuvių tautos va
lią turėti savitą laisvę ir nepri
klausomą valstybinę egzistenci
ją. Vakarų pasauliui ta Lietu- 
viųų tautos valia būti neprik
lausoma žinoma iš faktu, kurių 
pakanka suminėti tik kelis — 
1941 metų sukilimas, partizanų

Komunistai sušaudė

ir . galės nepriklausomai tvarky
ti visus savo teisinius iir ūkio 
reikalus.

Amerikos Lietuviu Tarybą iš
kilmingame kongreso posėdyje 
atstovavo čikagieciai kun. Juo
zas Prauskis, ALTo informaci-

Vinca Sausaiti

KALENTX>RfiLE

•nųonf^A ‘sujonsatpa ;wmq 
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Washingtone gyvenantieji Dr. 
Jonas Genys, žurnalistė Krivic- 
kienė, A. Petrutis ir Lietuvos 
Respublikos atstovas Dr.S.Bač- 
kis.

Vėliau čikagieciai buvo pa
kviesti į Lietuvos atstovybę, 

ra TASS. Pradžioje manytaiad I kur. Dr. Bačkio ir ponios visi 
buvo sušaudytas Vincas Aušrai ’ buvo gražiai primti ir pavai
tos, bet TASS tvirtina, kad nu-l§jnti. 
žudytojo pavardė buvusi Sau-* 
saitis. Teismas nustatęs, kad

WASHINGTON, D. C.—Pra
eitą pirmadienį Vilniuje buvo 
sušaudytas lietuvis Vincas Sau- 
saitis, —skelbia sovietu agentū-

JuHus Pakalka ir Ofelija Bar
nacių okupacijos metu jis daly- ^ketytė buvo nakMesti j p4*8" 
vavo represijose prieš komu-josios Europos centrą, kad ga- 
nistinės sistemos Salininkus. terti kelis ž°dž,us 
Washingtone vyrauja isitikini-ltiems lietuviams.Jis paparakojo, 
mas, kad sovietų valdžia imsis 
griežtesnių priemonių prieš Lie
tuvos. Latvijos iri Estijos gy- 
ventjus, drįsusius- protestuoti 
prieš sovietų karo jėgų okupa
ciją tr nepriklausomo Lietuvos ....
gprvtboį^ kantrybės iri Vesti kovą .dėl ssa«

kuriais tikslais buvo atvykę į 
Washington*, priminė kad J- 
AV kongresas, prezidentas ir 
Valstybės Departamentas nepri 
pažįsta Lietuvos įjungimo J So
vieto} Sąjungą ir patarė turėti

sm arklai pakenkė jo paties prestižui ir gerokai pakeitė viešąją 
Amrikos visuomenės nuotaiką. Amerikiečiai ilgus metus rėmė 
Izraelio pastangas tapti nepriklausomais, bet noras turėti savo 
kolonijas Egipto ar Jordanijos žemėse neranda pritarimo. Prem
jero pozicijai daugiau pakenkė gen. Moišės Dajano pakartoti
nas tvirtinimas, kad Izraelio saugumas reikalauja kolonijų Sina
jaus pusiausalvįe. Jeigu Izraelis atsisakys nuo kolonijų ir atmes 
privilecnia veržtis i Smalų ir teikti globą pasitikusiems žydams, 
tai jokios taikos nebus, paraškė Sadatas.

Prezidentas sutiko žuvusius Egipto santykiai su Kipro sa
la nutraukti, bet turės praeiti 
daug laiko, kol visos smulkme
nos bus išaiškintos.

egiptiečius
KAIRAS, Egiptas. — Egipto/ 

prezidentas Anwar Sadatas as-, 
meniškai nuvyko į aerodromą 
sutikti iš Kipro salos parvežtus 
žuvusių Egipto karių lavonus. 
Prezidentas blogai jautėsi ir ne

Sovietų ambasadorius užtikri
no prezidentą Carterį, kad Ku
bos kariai ir sovietų patarėjai 
nesiverš į Somaliją. Pulk. Men- 
gistu užtikrino specialų prezi
dento atstovą Aaron, kad Etio
pijos kariai nesiverš į Somaliją, 
jeigu Somalijos kariai ir parti
zanai pasitrauks iš Ogdeno pro
vincijos. Bet kaip iš tikrųjų ku
biečiai ir rusai padarys, tik jie 
vieni težino. Tuo tarpu vienas 
dalykas tiksliai nustaty’tas. so
vietų lakūnai traukia jėgas į 
Etiopiją ir jas ginkluoja pa- 

į čiais modemiškiausiais gink
lais.. ... ■ . .

Žvalgybos tiksliai nustatyta, 
kad dabartiniu metu Etiopijoje 
jau yra 5.000 gerai apmokytų 
Kubos karių. Jų skaičiui kiek
vieną dieną didėja, nes sovietų 
transporto lėktuvai veža kubie
čius iš pačios Kubos ir Angolos. 
Tuo tarpu kubiečiai pasistūmė 
pnnyn tiktai 21 mylią, bet jie 
galės stumtis visoje Ogadeno 
provincijoje, kuri daugumoje 
yra apgyvendinta somaliečių.

Tiksliai nustatyta, kad dabar 
tiniu metu Etiopijoje yra 380 
sovietų tankų. 50 MIG lėktuvų, 
šimtai kulkosvaidžių ir motori
zuotos artlerijos didokas skai
čių. Šovinių prigabenta ne tik 
naujiems rusiškiems šautu
vams, bet ir kulkosvaidžiams 
bei kanuolėms. Dabartiniu me
tu Etiopijoje jau yra 7,000 Ku
bos karių, kurie formuojami Į 
vienetus ir ruošiami i frontus. 
Somalijos uostau įplaukė sovie
tų transporto laivas, atvežęs 
karo medžiagą ir ginklus Ap
skaičiuojama. kad sovietų val- 
dža jau yra pasiuntusi į Etiopi
ją apie bilijoną dolerių vertės 
įvairių ginklų.

Kubos daliniams vadovauja 
gen. Ochos, tuo tarpu kas vado- 
vauja-.sovietai kariams focialiai 
nepaskelbta. Visi Kubos ir- rusų

kariuomenės daliniai ir patarė
jai skaitosi Etiopijos kariais, 
nes--julk. Mengistu vadovauja
ma vyriausybė juos pakvietė į 
Etiopiją ir leido jiems vesti ko
vą Ogadene.

Kartu su kreiseriu ‘‘Fox’* į 
Raudonąją jūrą plaukia Ameri
kos fregatos “Stein* ir “Quel- 
let”. Kaiiu su šiais trimis karo 

i laivais į Rytus plaukia ir aliejų 
vežantis laivas “Hasay’yampa’’. 
Pastarasis veža degalus ir karo 
mašinoms reikalingus aliejus.

Į Rago iškyšulio vandenis su
plaukė didokas skaičius sovietų 
Įvairios rūšies laivų. Daugiau
sia ten suplaukė transporto lai
vai’ liet yra ir kariškų. Kuriam 
tiksliai ten atsirado net apie 20 
Įvairaus dydžio sovietų karo lai 
vu, tuo tarpu dar neaišku. Susi
daro Įspūdis, kad rusai nori kon 
trodiuoti bent vieną Rago išky
šulio uostą. Amerikos karo lai
vai bandys išaiškinti sovietų lai 
vyno ir visus sovietų karo va
dovybės tikslus.

Apdovanotas Brežnevas

MASKVA. — Sovietų prezi
dentas Leonidas Brežnevas pir
madienį buvo apdovanotas ankš 
čiaųsiuoju Sovietų Sąjungos ka 
riškuoju žyminiu — Pergalės 
ordinu.

Sovietų žinių agentūra Tass 
skelbia, kad Brežnevui tas me
dalis duotas “už jo didžius nuo
pelnus sovietų liaudies pergalei 
ir jos ginkluotoms pajėgoms di
džiajame patriotiniame kare, už 
išskirtinai. didelį pasitarnavimą 
konsoliduojant krašto gynybos 
potencialą, už išdirbimą ir nuo
latinį tobulinimą Sovietų vals
tybės užsieninės taikos politi
kos, kuri pasitikimai garantuo
ja krašto pažangą taikos sąly
gose”.

Palestiniečiai paskubėjo

pasigirti
rrezioenras ir Trnko kad
nuvyko j aerodromą, kai j Tarnflkf> aerodrome. buvę pale- 

stmiečiai mdėio Kinro salos po 
Hcijai suvaldvti Eetnto smogi
kus. msirvžu<dus išlaisvinti pa 
grobtame lėktuve buvusius ikai 
tus. Pkrintoečiai i an žinojo, kad 
du civiliai apsirengę Kipro “po- 
licininkai” kulka i galva mišo 
vė kelis sužeistus Egipto ka
rius. Dabar atrodo, jog tai bū
ta palestiniečių, kurie ryžosi 
pribaigti sužeistuosius. Kipro

krido gyvi likusieji smogikai. Į 
bet jis asmeniškai pareiškė? 
užuojautą šeimos nariams ir pa 
sakė labai jaudinančią kalbą. 
Prezidentas supranta įvykusią 
tragediją. Jis ieškos priežasčių

vo kraite laisvės ir gyventojų 
gerbūvio. Kaip Pakalkos.
ir Baršketytės kalbos buvo 
duotos radijo bangomis Į IJo> 
tuvą. <-

-> kdocK ildaia* - aal&terta.

taip 
per-

buvo reikalinga ir palestiniečiai 
policijai nepadėjo. Dabar aiškė
ja, kari egiptiečiai iš anksto in
formavo Kipro salos prezidentą 
Spiro Kiprianou apie pasiunti
mą savo lėktuvo į J>anarkos 
aerodromą. Tas Egipto lėktu
vas ištisą pusantros valandos 
stovėjo Lenarkos aerodromejcol 
smogikų viršininkas įsakė jiems 
lipti iš lėktuvo ir išlaisvinti pa
grobtus įkaitus. Suimti palesti
niečiai prisipažino, kad yra nu
tarimes,liepiąs nušauti ne tik pre 
zidentą Sadatą, bet visus egip
tiečius, drįsusius skrist; į Izra
elį kartu su Egipto preziden
tu. - . ,

Mczumbiko artilerija 
apšaudė Rodeziją

Rodezijos saugumo pajėgos 
pirmadienį atsilygino Mozambi
ko karinėms pozicijoms, po to. 
kaip iŠ Mozambiko per sieną 
buvo iš artilerijos smarkiai ap
šaudyti Rodezijos kareiviai, 

dirbę prie užtvarų statybos, bu 
vo oficialiai paskelbtas Rodezi
jos karinės vadovy’bės komuni- 
kAe.

— Charles O. Jarasek išrink
tas Talman banko preziden
tu. ,.



MAi LIETUVOS SPAUDAI 148 METAI
Pirmasis lietuviškas savaitraštis Keleivis 
pradėjo išeiti Karaliaučiuje 1849 metais

Daug kas pradedame pasiges- kaip pedagogai Martynas Pur. 
ti Mažosios Lietuvos Lietuvių — vinas ir Jurgis Pėteraitis, Mar- 
br0lių ir seserM tremtinių (pa- tyno Jankaus asi 4 vaikai (Ka- 
bėgėiių) organizuoto dalyvavi-jnadoje), o naujausiai Martynas

drame gyvenime ir tautinėje vei 
kloję. Bene skaudžiausiai visi 
lietuviai C didieji' nemažiau 
ka p “mažieji *) pasigedome pe- 
i lodinu laikraštėlio Lietuvos 
1 ajūris, kurį leido, redagavo ir 
dalinai užpildė savo rašytais 
įdomiais straipsniais, kol svei-.

kis A. Lyman tas. Lietuvos Pa
jūris buvo bepasidarąs gyvu 
lieptu tarp pajūriečių ir “konti-

Lacytis, buvęs Klaipėdos suki
limo komendantas. „

Mažosios Lietuvos lietuviai, 
turėję savo lietuvišką spaudą ge
ru pusšimčiu metų anksčiau už 
D. Lietuvos lietuvius ir per il- 
gus 40 metų spaudos draudimą 
-gelbėję visą Lietuvą su lietuviš-

kata leido, neilstantis klaipėdiš- ka spauda’ šianciien. P*’
šaulyje nebeturi jokio savo laik
raščio.^

_ s _ Lietuvos Pajūryje 1962 m. Nr.
nėntalių’’ lietuvių arba tarp Di- 3 (10) antrašte ‘T32 metai Prū- 
džiosios ir Mažosios Lietuvos sų Lietuvos spaudai” straipsnio 
bendro likimo tautiečių!... £

Deja, Lymantui pailsus, nie- metus trumpiau ar ilgiau ėję 
kas jam neištiesė stiprios ran- šie laikraščiai: Keleivis, Lietuv- 
kos, ir štai liūdni rezultatai: Ma- ninku Pastas, Lietuviškas Poli- 
žalietuviai nebeturi jokio savo tiškas Laikraštis, Žiūrovas, Til- 
laikraščio ir tylomis išmiršta Ižės Keleivis, 
mažai kam beišgirstant. Pasku-1 Lietuvos Keleivis, Vakarai, Bal
tiniais metais Čikagoje amžinas-j tischer Beoabachter, Santarai 
tin iškeliavo keli iš mažai be-! (nepaminėti*Prūsų Lietuvių Bal 
buvusių žymesnių klaipėdiškiųIsas ir Klaipėdos žinios). J. Pr.

-----————n— 1 'u

vi 
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LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas TalaJas

(Tęsinys) . ' ’

Bet nemokąs rašyti lietuviškai gali juos pasira
šyti ir nelietuviškai. Kiekvienais kalendoriniais metais 
surašyti metrikų antrieji egzemplioriai jų surašymo eile 
susegami sąsiuviniais. Kiekvieno gimusių, mirusių ir su
situokusių asmenų sąrašo vienas egzempliorius laikomas 
atitinkamo valsčiaus ar miesto savivaldybės archyve ir 
vienas, kartu su metrikų antrųjų egzempliorių sąsiuvi
niais, ne vėliau kaip vasario 1 d. tų metų, kuriais sąrašas 
surašytas, siunčiamas į vietinės ipotekos archyvą. SSSR 
vyriausybės diplomatinis atstovas ar karjeros konsulas 
metrikų antrųjų egzempliorių sąsiuvinį siunčia į Lietu
vos TSR sostinės ipotekos įstaigos archyvą.

II Gimimo metrikai
Gimimo metrikams surašyti vaiko gimimas praneša 

mas metrikų vedėjui, kurio apylinkėje vaikas yra gimęs
pradžioje išvardinti per tuos 132

Nemuno Sargas,

PRŪSŲ LIETUVOS PERIODINE SPAUDA
1. Keleivis iš Karaliaučiaus 

Broliams Lietuvininkams Žines 
pranešąs. Atsakingasis redak
torius Fr. Kuršaitis, Karaliau
čiuje. Ėjo nuo 1849 iki 1880 m.;
2. Žiūronas (pirmas Lietuviškas 
Polytiškas Laikraštis). Laikraš 
tis iš eidavo kas ketvirtadienį 
Karaliaučiuje. Leidėjas ir re
daktorius K. Kibelka. 3. Lietu
vininkų Pastas (Broliams Bū
rams Naujienų pranešėjas. Ėjo 
Šilutėje. 4. Tilžės Keleivis ( Lie- 
t uvos Naudingasis Kelrodis). 
Redaktorius G. Raudonius. Ėjo 
nuo 1887—1924 metų Tilžėje. 5. 
Lietuviškas Polytiškas Laikraš
tis, išėjo Karialiaučiuje. 6. Nia-

niuno Sargas, redagavo ir leido 
Miksas Tilžėje.

Kaip matome tai didelis Ina- vę Tilžėje( kur išmoko raidžių pat pirmųjų, jų kūrimosi die- ar kurio apylinkėje yra motinos gyvenamoji vieta. Pra
šąs į Lietuvių tautos spaudos rinkėjo amatą. Laikydamas sa- nų Amerikoje’, ji padėjo jiems ne§a vaiko tėvas; jeigu jo nėra arba jis negali — motina, 
lobyną, nežiūrint ir to fakto, kad, vo tautybę pagarboj, jis pradė-j sukurti pirmas parapijas, ku- ’ -- ' ......
kaikurie laikraščiai buvo nepa-ljo dirbti spaudos darbą; Pirmą ries “yra, kaip aš jas vadinu, ■ 
JonL’iic Pniicu T iafiK’nc foiiFirjiorr* ' rrrb-vrzx UT Ti

Veikimui ir sąžinės žadinimui. 
Čia turima omenyje. tokius lie
tuviškus laikraščius, kuriuos 
leido vokiečių valdžia ar vokie
čių politinės partijos.' Bet 19 
amž. pabagoje atsirado prūsų 
rietuvių nacionalinė spauda. At
sirado spaudos darbuotojų ir 
kovotojų, kurie, nebijodami vo
kiečių grasinimų, pradėjo kelti 
tautiškumą ir žadinti prūsų lie-

Daugeįis tokių tautinių laik
raščių redaktorių buvo paprasti

jeigu ir jos nėra ar ji negali — tas asmuo, kurio priežiū-
tikros lietuviškos parapijos’’^Ji roJe V,aik° £?_imaS

tu°“su mumis, senaisiais Ameri- gimimo. Gavęs vaiko gimimo pranešimą, metrikų vedė- 
_ . kos lietuviais’ ir iškėlė mintį, jas nieko netrukdomas surašo gimimo metrikus. Gimi-

Būdamas Centungos” redakto- kad mažlietuviai būtų prLmti m0 metrikus pasirašo pranešėjas, bent du liudytojai ir 
rium, nebodamas tūlą vokiečių j Amerikos Lietuvių Tarybon, 
pasipiktinimų ir grasinimų, jis “kad jie ten, kaip ir Mike turė- 
stojo už lietuvškumą ir dėka tų savo atstovybę”, 
jo “Ceitungos” prūsų lietusiai 
įgijo savo pirmąjį atstovą Vo
kietijos Reichstage ir Prūsijos 
Landtage. Per 1908 metų rin- . , , 
kimus Mikėlis Kiošis, anas naš- ^akiumu, praktiškais prosų, 
laitis iš Smeltės, pas jį atvyko-Jhetu^ spaustuvinmkų patyri-’ 
šiam galingam vokiečių nacio-į“"! f

Prūsų Lietcvos žmonės, nelan- nalliberalų partijos generaliniam I . ° ov6s spaus u\
kę universitetų ar šiaip kokių i sekretoriui dr. Kipperiui drąsiai įrengta pačiais pa-
nors būdu pasiruošę žurnalis-1 pareiškė, kad jis nespausdins s utjJ3Ials ®Pau Os tec 11 ’os 
tiniain darbui. Ir reikia žavėtis J jokių nacionallibėralų propagan U'en81_mais» spaustuvė u- 
jų gražia kalba, sklandžiu' mini dinių raštų. “Ne tarnai arba ver-l'f Prasą lietuvių spau os ir u- 
čių dėstvmu bei ju kovos dvasia.’ gai kokios polit partijos norim > ^os uola, nuo ’UJ'ios lyg is 
Paimkime, kaip ’pavyzdį, kad būt, bet valni sunūs Lietuvos”, 1 ^kl° š''ytu^1°. ^do s'’lesa 
ir tokį žinomą 34 metus ėjusios rašė jis savo “Ceitūngoj”. trya™3- ne ^et 1
Naujosios Lietuviškos Ceitun- Tįj buvo paprasti liaudies Į

gos” redaktorių Mikelį Kiošj,’žmonės, kurie nesibijojo reikš-Į “Ryto” spaustuvėje buvo spau dejas duoda leidimą lavonui palaidoti. Jei yra įtarimo, 
Jis buvo našlaitis. Baigęs pra-jtj savo tautos ir širdies balsą, sdinamas vyriausias Klaipėdos 
ri-zrr.c ..t.ir. ™„į., kaip jiems nurodė jų tsiitinė $ą-, krašto dienraštis “Lietuvos Ke-

monė ir sąžinė. Ųž tai ne vie-Į^'"^”-
nas iš jų turėjo nuo rusų ir vo-j «Rvto., leidvkla leido 
kiečių nukentėti.. Tęsti ir glo vokiečių ir du lietuvių, kalba* 
soti jų brangų palikimą ir tra- dienraščius, 
diciją, kad ir pačiose sunkiau- • 
siose sąlygose, kokios tik galė- Į 

j jo ištikti Prūsų Lietuvą ir jos! 
;žmones. Yra mūsų pareiga. Tik] 
tokiems tėvynainiams, kurie nė- j 
ra susipažinę su Prūsų Lietuvos į 
praeitimi, jų žmonių būdu iri 
tradicijomis, viskas atrodo sve-i 
rimą ir nereikalinga. Jiem s net Į į 
lietuviškam paj Oriui bei Prūsų į 
Lietuvai skirtas laikraštis dvel- j | 
kia separatizmu, regionizmu ir J 
‘^parapijiniu skaldymu”.

.Mikelis Kiošis, ‘‘Naujosios ; 
Lietuviškos Cėitungbs” ir “Lie- ■ ! 
tuviškų Kalendrų’11 rectaktorius,; I 
gimė 1868 m. -rūgpiūčio 1 d.! I 
Smeltėje, Klaipėdoj prfeihiesty-•'I 
jė, ifiirė 1927 m. lapkričio 8 d. j 
Tilžėje. ... ’I

Mikelio Kiošip visa's amžius I 
buvo viends daibdš. Kur tik i 
būffelis lietuvių susirinkdavo ap- 1 
tarti savo tautos reikalus, čia i 
būvo ir Kiošis, tūris ir Iii žo- | 
(Siu, ar darbu padėdatb! Ir tai fl 
t'Ts ramiu ir teisingu būdu. Už- | 
ihitų perdaug vietos, jeigu nore- 3 
tume visus šio Prūsų lietuvio ir ® 
patrioto savo tautai attiktus ge-‘ 

Į rils darbus suminėti. J Visos Vasario 16 dienos sukakties
E. Mikužvtė į mažlietuviuš ref*a"’°* au*«*

Kreipėsi kaip i sūnūs draugus, tokiu adresu: Lithuanian American 
kūrins ji “pažįstą ir pamilo nuo Council 2606 ^e‘teo“r9d CWea*>-

lankūs Prūsu Lietuvos tautiniam’redagavo “Lietuviškąsias Kalėn- tikros lietuviškos parapijos”. Ji vamab, yuiau gimimas uui uuu
dras” (1890), o vėliau tris kar- ragino mažlietuviuš dirbti kar-.nkų vedėjui ne vėliau, kaip per vieną menesj nuo vaiko 
tus į savaitę išeinančią “Naująją ’ ” ’ "
Lietuvišką Ceitungą”. (1894).

Prūsų Lietuva mums yra ži-Į tuvius, 
aoma kaip lietuviškos spaudos 
lopšys. Bet greičiausiai dauge
lis nežino, kad Prūsų Lietuvoje’ 
iki 1940 metų pasirodė apie 130 
(!) įvairių dienraščių, savait
raščių, periodinių leidinių ir žur 
nalų. Skirstant Šiuos leidinius 
pagal jų turinį ir paskirtį, gau
nasi maždaug toks vaizdas: po
litinio ir visuomeninio turinio 
— 55; ribinio turinio — 30: 
valdiškų ir pusiau valdiškų — 
16; įvairausio turinio leidinių 
ūkišku, filosofišku ir pan. — 
30.

džios mokykla, jis stojo mokinių 
i Otto von Mauderodės spaustu-

pasipiktinimų ir grasinimų, jis

Rlapėdos kraštui prisijungus 
prie Lietuves, suklestėjo ir prū
sų lietuvių spauda. Lietuvišku

metrikų vedėjas. Surašęs mirimo metrikus, metrikų ve- 
rašomi tiek gimimo, tiek mirimo metrikai.

III Mirimo metrikai
Mirimą turi pranešti bendrai gyvenę su mirusiuoju ■ 

šeimos nariai ar giminės; jei jų nėra arba jie negali, — 
mirusiojo gyvento buto šeimininkas ar namo savininkas 
ar artimiausias mirusiojo kaimynas; jeigu ir jų nėra ar
ba jie negali — milicija. Jeigu mirtis įvyko ligoninėje, 
kareivinėse, kalėjime, prieglaudoje ar kitoje tokioje įs 
taigoje ir bendrai su mirusuioju gyvenusių šeimos narių 
ar giminių nėra arba jie negali pranešti mirimo-, tai mi
rimą raštu praneša tos įstaigos vedėjas. Mirimas turi M- 
ti praneštas metrikų vedėjui ne vėliau kaip per tris die
nas po mirimo. Mirimo metrikus pasirašo-pranešėjas ir 
metrikų vedėjas, surašęs mirimo metrikus, metrikų ve-

(Liet. Pajūris, Nr 3 1962)
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kad mirties priežastis yra nusikalstamas darbas, tai met
rikų vedėjas praneša tatai milicijai ir leidimą laidoti iš
duoda tik gavęs milicijos sutikimą. Kai randamas neži- . 
nomo asmens lavonas, milicija turi tatai pranešti metri
kų vedėjui inetrikams surašyti, jeigu Mirusio asmuais-
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kum ėntais turi būti praneštas tam metrikų vedėjui, kuris 
buvo surašęs mirusiojo mirimo metrikus. Jei asmuo tik- ■ 
rai miręs, bet lavonas nesurastas, tai mirimo metrikai, su- 

j rašomi vietos apylinkės teismo nutarimu. Gavęs prane- 
■ Šimą apie gimusį negyvą kūdikį, metrikų, vedėjas terašo 
; tik to kūdikio mirimo metrikus,
i ■* • ■ ..

IV Sutuoktuvių metrikai
’ Sutuoktuvės pažymimos sutuoktinių gimimo inet- į 

. rikūosė. Sutuoktuvių metrikuose rašoma: )1 sutuoktu- | 
vių vieta, metai, mėnuo ir diena, 2) abiejų sutuoktųjų as 
menų vaidai, pavardes, gimimo vieta ir laikas, gyvena
moji vieta,-pilietybė, jų tėvų pavardės ir vardai, ir krin
tą kartą sutuoktasis tuokiasi, 3j dyiėjų liudytojų pavar
dės, valdai ii’ ygvenamosios vietos, 4) sutuoktųjų asine' 
nų sutikimas susituokti, 5) metrik ųsurašymo Sietai, fiiė- 
nuo ir diena Sutuoktuvių metrikus pasirašo abu sutuok
tiniai, liudytojai ir metrikų vedėjas. Sutuoktinių gimi
mo ir sutuoktuvių metrikuose pažymima taip pat ištuo
ka ir pripažinimas santuoka netikra. ’ ' ’ ■

Metrikus taiso metrikų vedėjas, .jei klaida pastebi- 
mametrikų dalyviams dar neišėjus is metrikų vedėjo. Tais 
atvejais, kuriais šis įstatymas nepaveda metrikų vedė
jui taisyti, jie gali būti taisomi nutarimu apylinkės r teis
mo, kurio apylinkėje metrikai surašyti. Šiais atvejais met 
nkai taisomi suinteresuoto asmens parašymu arba pro
kuroro reikalavimu. Prokuroras metrikus taisyti reika
lauja, kai dėl metrikų ydos pažeidžiamas viešasis af glo
bą uždėto asmens reikalas. Apylinkės teismas metrikų 
tąsymo nutarimą daro, išklausęs pareiškimų asmens, ku
rio prašymu metrikai taisomi, ir kitų suinteresuotų as
menų, kurių pareiškimų teismas ras reikalo išklausyti 
Jei apie gimimą, mirimą arba sutuoktuves nebūto Pa
nešta šiuo įstatymu nustatytu laiku, arba ,tuo laiku pra
nešus, metrikai nebuvo surašyti,- arba abu surašyti rhet- » 
rikų egzemplipnai žuvo, tai apylinkės teismas, padaręs 
kvotą ir nustatęs metrikus nebuvo surašytas arba žuvtis, 
nutaria, kad metrikų vedėjas, kuris būtų rašęs metrikus, 
arba kurio vedamose metrikų knygose žuvusieji meiri- 

: kai buvo surašyti, surašytų metrikus. ; r * > į ' > f
(Bus daugiau)

.*
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Detroito naujienos
Detroite Vasario 16 paminėjimas jau praeityje

Vasario 16-sios šešiasdešimt
mečio iškilmingas atkūrimas 
įvyko vasario 12 d. Kultūros 
Centre. Rengėjai Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro Alto 
Skyriaus Valdyba, kurią čia ir 
išvardysiu: pirm. Raimondas 
Sak isįSuka uskas, vicepimtiniu-

— Elzbieta Paurazienė, I)r. 
AlgisJŠarauskas, Antanas Su- 
kauskas. inž. Saulius Kaimelis 
ir inž. Bernardas Brizgys. se
kretorius teisu. Stasv

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 60 metų sukakties iŠ-! 
kilmingas minėjimas Įvyko Kul
tūros Centre Detroito priemies
tyje Southfield. Minėjimą pra
dėjo Organizacijų Centro Altos 
skyriaus pirm. Raimondas Sakis! 
ir pakvietė vicepinu. Algį Ba-j

bu

nėjimą. į minėjimo salę buvo 
įneštos devynių organizacijų yė-! 
liavos. Vėliavas tvarkė šv\Mu-!

Simonu- no jurų saulių kuopos pirm. inz. 
nas, kasininkas Antanas Vaite- Alfa Šukys, asistavo jo pava-
nas, mariai Vitalija Vaškelytė, <hiotojas Juozas Kiličius. Minė- 
Diana Černytė ir Danutė Ves -I-į jimui Į darbo prezidiumą buvo 
kaitė. j pakviesti: šv. Antano pa ra p.

Minėjimas prasidėjo per abi ’ klebonas kun. Kazimieras Si- 
radijo stotis: Lietuvių Melodijų I maitis, 17 distrikto JAV Kon- 
A. Zaparacko ir Radijų Kluboygresmanas William M. I 
pirm. V. Urbonas. Per pirmą head, pagrindinis kalbėtoja
radijo valandą buvo perskaityti; vęs Altos pirmininkas dabarti- 
veiksnių atsišaukimai ir pagro-Jn:s Tarybos narys inž. Eugeni- 
jo šventės minėjimui pritaikin-• jus Bartkus ir Dloco pirm. adv. 
tą muziką. ' (Raimondas Sakis.

Antroji radijo valanda, kuriai j Amerikos himną ? 
vadovauja V. Urbonas, pasvei-! solistas Pranas Zaranka, akoni- 
kino radijo klausytojus pareikš-Į panavo Rimas Kasputis Invo- 
damas, kad šiandieną yra mini-ikac’ją sukalbėjo kun. K. Simai- 
ma Lietuvos atkūrimo 60—ne-H is. Buvo pagerbti Nepriklau- 
paprastai brangi šventė ir davė i somybės Akto signa tarai 
6 minučių Altos pirmininko"Dr.!žuvusieji č 
Kazio Bobelio gerai paruoštą Pagerbti kūrėjai 
kalbą. Daugumai

lrjDiana Černytė. Detroito miesto 
dėl Lietuvos laisvės. ‘ i>urmjs|ro Giedrė Si rūta vičiūtė, 

i savanoriai ir^ Southfieldo pųrmistro Kristina
klausytoių ^Klaipėdos krašto vaduotojai. Bi-: Vcsc]kaitė. Garbės svečiai: lat-, 

kalba labai patiko ir kai kurie i rutienė Kristina Daugvidicnė’ vjs sigurds Rudzitis tr estas Rav P°liiikų, pamiršdami savo tie- 
aukotojai savo auką Lietuves; prisegė prie krūtinės tautines • inon(Į Trata. Kalbėjo U. S kon-j8^^ užduotį.
laisvinimo ‘reikalams pad vigu-į vėliavėles. {gresmanas William
bino. Pagrojo tam momentui į ’ *' * ’
pritaikintą, maršą, i
Dloco Alto skyriaus informaci
nį pranešimą apie iškilmingą" 
minėj imą; Pa mal dbs Įvyko vi
sose trijose lietuvių šventovėse 
už žuvusius dėl laisvės Lietuvai 
ir pasakė tai šventei pritaikintą 
pamokslą. Organizacijos pamal 
dose dalyvavo’ ru vėliavomis.

M. Brod-Į Antroje kalbos dalyje primi- 
head. Kaip ir praeityje, kalbė-jnė Amerikos Lietuvių Tarybą, 
tojai pasmerkė Lietuvos oku-^kaip seną, organizaciją, kuri ar- 
pantą Sovietų Rusiją,teigė, jogįtinasi prie 40 metų. LB vadai 
kuomet nors ateis diena, Lie- ’ jau daug metų bando Amerikos 
tuva bus nepriklausoma. Priėmė Lietuvių Tarybą iš jos darbų 
Dloco paruoštą rezoliuciją ir pa- išstumti, dublikuoja pas Ameri- 

j žadėjo įrašyti į Kongreso rekor-Į kos valdžios j|areigūnus delfe- 
kauskas, Jonas šepetys. Klaipė-į dus. Taip pat pažadėjo visomis I gaciją. Be didelių reikalų važi- 
dos krašto vaduotojai: \incas]progomis remti Lietuvos bylą.l 
Tamošiūnas, Juozas Augaitls ir1 Kalbėjo apie 20 rainučiu.

Detroile ir apylinkėse dar yra 
(Perskaitė }šie kūrėjai savanoriai: Kazimie

ras Dauvvydas, Stasys šinioliū- 
nas; Bronius Tatarūnas. Kostas 
Mykolaitis, Petras Kunce, Jonas 
Bajanauskas, Tomas či tinka, 
Vincas Misiulis, Kazimieras špa

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su Žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamerk senus {• 
fyvantolus Ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąr*š**- Knygom 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Penhmtinrai paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

NAUJIENOS
17SS So. Halsted St, Chicago, 1U. 50608 «

Išėjusi ii ipaudos ir galima gauti inygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan
gas daryti Jtakoi J kraito politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bus ižsipstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiustas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
173S So. Halsted SU, Chicago, UI. Š0M8

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

rių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iŽvardintomii knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. ,

Juonį Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimu nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu įtovyk- 
loae Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juani Kapačlnakair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
rn natūrali ankstesniųjų atsiminimu tasa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ifiu- 
Etruota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ISPOMIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* L1FTUV0*. 
Anderė buvo Vilniuje. Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymat ks ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p«L S1J50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba.

M. zoičanko SATYRINES NOVfcvtS. Genialaus rusų rąžytojo 
30 satyrinių novelių, 199 pusL kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Ao- 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
ufaMikivimal Abi knygos paradytos lengvu, granu rtHiuml

Pi^t. P. Pakarsiu, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 173 psl dokumentuota istorinė studija apie prūsų ffldma. 
Kaina IX '

Vincas ŽMnaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RA iT tJi. 
M piL Kaina ILSO.

tie Ir kiti leidiniai yra ntmairi
NAUJIENOSE, ITO? Sa. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL.

T n- j, y—

M. Šileikis 2>«rrw (Akvarelė)

j Petras Bliudžius. Garbės nariai: 
sugiedojo Feliksas Motuzas ir Juozas Ta- 

! mošiūnas.
Skaitymas proklamacijų: Mi

ch Įgano Valstijos Gubernato
riaus proklamaciją perskaitė

menės daug neatliktų darbų, ne 
išleido reikalingiausių leidiniu, 
menkai besirūpina lituanistinė
mis mokyklomis. Iš 6,000 li-tu- 
anistinėsc mokyklose mokiniu 
sumažėjo iki 2,000. Graudu bu
vo girdėti, kad taip didelis skai
čius sumažėjo. Kodėl taip Įvy
ko, atsakymas aiškus. 1JB nu
krypo ne Į savo sritį, veržiasi Į

nėja po Pietų Ameriką, Austra
liją, Europą, išleido visus pini-Kalbėjo apie 20 minučių.

Buvusio Altos pirmininko, da gus, dabar veržiasi su rinklia- 
bartinio Tarybos nario inžjvomis į vasario mėnesį, tai ne 
Eugenijaus Bartkaus kalba dvie-1 paslaptis.
jų dalių. Lietuviškas žodis, lie- Prelegentas siūlė pasidalinti 
tuviška lituanistinė mokykla ir darbais, kad tie darbai būtų na- 
antroji dalis politika. Pirmoje j šesni. Taip pat priminė siunti- 
dalyje palietė Lietuvių Bendruo-’ mą vaikų į Kapsuko komsamo-

Prelegentas siūlė pasidalinti

Hair formula JEB is Patoatod-G\^Witėedin SwTt^riahd and1 ii

JIB

growth, and restoring NATU&AL HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BALD or GREY. 10^% Guaranteed. Listed in 
Druggist ‘ Red-Blue. Book. ■Th*ug,s-Cheniixt Order -STRAIGHT 
JIB LAB.; J J, 2357 W- ttth St, IMG W. 47th SU BtX 50th 
Ave. & 14th St., Cicero, HL, 1147 N. Ashtari Ave^ 2834 Noų 
Milwaukee Ave^, Chicago, SL JIB. Medicine Liquid 8 wu 
16 week supply —- $6.00. Money Order, postpaid. Send Todayr

LABORATORY/ 1437 Sa CICERO, ILL. S0650

DĖDES ŠERNO GYVENBIO BRUOŽAI
YRA GERL4USIA DOVANA

Vnsspffii Amerikos^ lietuviai Juo$ą Adomaiti - Dėdę Semą 
XetSEi ^Sno/skaitė jo~straipsnius, knygas L* klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių Istorijų. 
Nšujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji ab 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RUKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA ^NAUJŪSNŲ” ADMINISTRACUOJE

1 RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N*u|l.no« **Hm( f»vf( pulkty knjw, kvrlM **poW to, toki*

1 Irnvov (pint* »r Untrn*.
AI.to.MrM PatolniOd*, MES GRIfTAMt Jdorafl, Jarzatj dieni? 

itslmininul Ir Ivyldti bei rietu urrtiyEud. įkaitomi kaip ro
manas. 307 psl. Kaina SS.

A. P»toInHklt. METAI PRAEITYJE. Netolimu |rrkfai prlataiaJ- 
tr laiko fvykitj Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai. rorttrs- 
tyti | 12 dailu. 296 psL. kaina SS.

Dr. Kam Grinius, ATSIMINIMAI IR’ MINTYS, n tomas. Gra- 
ilala -ririeMata. 336 pat Kaina S6.00. kūnkžtai* viri. SSJE

Ftm. YkI. Slrfflto, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYČŲ ISt6- 
RIJA, I dalis. 208 pat. Jrtfta — C.OO, mlnkitala rir- 
šeliala — 32,00; II daili, 223 jmL. įrišta — S3,0B. minkš
tai viršeliai!ttJ»

HenrIkM TomM — TamaUufkx, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnė* Ir Labguvos. apskrity* su Įdomiai* tpražymaia flfo- 
stradjomta ir dokumentacija. 336 psL, kaina M

P. KxIOnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Uetuvo* ' 
' partizanų buities romanas 292 palieptų. Kaina S3.
r Janina NarOnė. TRYS IR VIENA. jaunyvtėf ttalmlnlriaJ 

170 p«L---------------------------------------------- ;
M. Gudeli*, POVILAS MILERIS.- Mografijoa bruožai 2» 

puMapial _----------------------------------------------- - ------ G At j
Knygai užsakant reikia pridėti 23 et. pešto tfleldorai.

NAUJIENOS, I

; 1731 S. HaJirted SL, ChieatA EDL IWH. — TH. HA j

h h i. Pauliui Jurgučiui. Algiui 
Rugieniu! ir Antanui Kizlaus- 
kui. .Mevt-nutai Rožė ir Kazvs

.Meiimc dalį atliko ir pirmo- 
>s pasirodė St. Butkaus šaulių 
topt s kanklininkės, \.alo\ ė

Petronienė. Atliko: 
skamba kankliai — 
nina; Pas motinėlę. 
:ėlę liaudies la’na;

Mildą dievaitę, solo

Danutė

r.ižiai nuskambėju.
publika

rutininkės, skautai, ateitininkai 
ir kitos l>l(K-ui priklausančios 
organizacijos, bei pavieniai < s 
menys. švyturio jūrų šauliai pa 
dėjo rinkti aukas; Angelė Šukiv-

1 nė. Stcp js I ingys. Angelė Buk- 
! šilime, SI. Biitki.us kp. Vincas 
l/l am ršiūnas ir kiti aukų r:nkė- 
*jai — Nijolė Vord. Lesius ša- 
•de’ka, Birutė Barauskienė. Pet
ras Pagijus. \’a,i<l t Balini* nė. 

t Romas Marioms, Stefa Kaune- 
Į tienė, \ italija Vaškelytė. Elena 
i Tucker, Bernardas Brizgys. Eu-

! ta Ežius, \ iadas Staskus, 
; Laurus, Povilas Čeckus, 
j -Antanas Norms, Albinas

1 reiiu 
Genė 
And- 

Įriušaitis, Pranciška rrlevičivnė, 
Vladas Pauža ir rinkliavos va
dovė Elzbieta Paurazienė. Bc- 
abejo Dloco valdyba visiems tai 
kininkanis labai dėkinga. Auko
tojų sąrašas bus paskelbtas vė-

lų mokyklą — kursus okup. 
Lietuvoje. Kalba buvo švelni. 
Įtikinanti tęsėsi apie 25 minu
tes. Po E. Bartkaus kalbos sekė 
rezoliucijos skaitymas. Perskai
tė Vitalija Vaškelytė. Rezoliuci
ja priimta rankų plojimu. Po 
rezoliucijos buvo perskaitytos 
D. L. O. C. Valdybos nutarimas, 
kad Vasario 16-sios 60 metų su
kakties proga Dlocas skelbia 
konkursą, kuriame gali daly
vauti visi Detroito abiejų litua
nistinių mokyklų mokiniai. Pre
mijos bus įteiktos švenčiant Va
sario 16, 61-je sukaktyje. Jury 
komisija bus sudaryta susitarus 
su mokyklų vadovybėmis.

Po 10 minučių pertraukos vy
ko meninė dalis, bet prieš pra
sidedant meninei programai bu
vo Įteikta dovanos šešiems mo
kiniams už geriausius rašinius 
tema, kas yra Vasario 16-ji. Už
duotį davė žiburio lituanistinės 
mokyklos vedėja Danutė Jan- 
kienė. Įvertinimo komisiją su
darė: Aldona Melman tienė, Ja
nina Udrienė ir Marija Jankaus
kienė. Pirmą premiją gavusi 
Danutė Petrusevičiutė perskai
tė savo rašinį. Visiems moki
niams už rašinėlius Dr. Algis 
Barauskas įteikė pinigines do
vanas: Danutei Petruševičių tei, 
Violetai Deveinytei, Almai Le-

t Antroj 
nų m-rų:
k \ ii prenm-ra. bėro ės vienų mer j 
gaiė ų choro niekad Detroite ne- ’ 
buvo. Choro vadovas muzikas 
Stasys Sližys per daug metų ne- 

! mažai naujų dainų atkūrė. Pa
dainavo sekančias dainai: Kur 
giria žaliuoja. Tu neužmiršk 
geriausio draugo. Taip toli ža
dėjo ir Nemunėli, Nemunėli. 
Prie choro dalyvavo instrumen
talistai: Aida Petersonaitė, (klar 
notas), Asta Šepetytė (fleita), 
ir Rimas Kasputis (akordeo
nas). Visos dainos labai gražiai 
nuskambėjo, publika plojo ir 
plojo šaukė bis, bet hisui nebe
kartojo. r Choro pranešėja Lai
ma Tautkevičiutė. Minėjimo 
užbaigai sugiedotas Lietuvos 
himnas. Padėkos žodį tarė Dr. 
Algis Barauskas.

Nežiūrint propagandos, kad į 
minėjimą neitų, net ‘’Drauge” 
M. S. buvo parašyta, kad geriau 
neiti į toki minėjimą, bet publi
kos buvo apie 500, nei kiek ne
perdedant. Tai nemažas smū
gis senstelėjusiam centriniam 
vadovui. Daug buvo palankių; 
Altai, ypač organizacijos Alėjo j 
pagalbon šauliai, ramovėnai, bi-

Nuotaikos prieš Vasario 16-sios 
iškilmingą minėjimą

Artinantis Vasario 16-sios iš
kilmingam minėjimui Detroite 
atsilankė su dideliu pundu pro
pagandinės medžiagos JAV LB 
A. S. Gečys. Aišku, kad ta me
džiaga buvo tam, ikad sumen
kinti Altą, iškelti savo nebūtus 
dalykus j padanges. Taip ir bu
vo. Pradėjo porint pasigyrimo 
propagandą nuo sausio vidurio 
ir porina tris kartus į savaite 
vis tą pati ir tą patį, apie lei
džiamas milžiniškas sumas mo
kykloms ir ką tik besugalvoda- 
mi, bet nieko nesako, kad lan
kėsi Pietų Amerikoje, Austra
lijoje ir Europoje ir ištuštino 
kasą. Dabar vėl prašo mesti 
dolerius į tą pačią tuščią tarbą, 
kad galėtu vėl švaistvtis berei-

(Nukelta į 5 psl.)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. Pikantištaj ir intymiu nuotykiu

įprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* itilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $230.

Dr. JiKsxas B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
tanfranką nuo pet senųjų imžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
>sL, kainuoja $2.00. x *

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

Dangum* šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
ritas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ir 
joginę perlaidu * ■*“

17S3 South Existed Street, Chicaje, HL WIM

‘ *■*

mu Uupom! jfts, pinigai it- 
Dakz didelius darbui. Pirma, jie pa
dedi Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti,

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki • * i

I — NAUJI INOS, CHICAOO I, ILL, — TMVH&DAY, FEBRUARY 23, 1978

UNIVERSAL
SAVINGS 4 LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
ĮrtriKt* 1923 metais. T«L 421-3070

IstsUros pletuoM Memo sutomobUUms pxststj-tl.
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Nuoširdus pavergtų lietuvių draugas

siems lietuviams padėti Visi žinome, kad jis ėmėsi iniciai 
tyvos Lietuvos laisvės klausimui kelti tarptautinėje kon-'/ 
ferencijoje. Jis žino, jog tai ne toks lengvas dalykas. Jami 
buvo aišku, kad Lietuvos klausimas nebuvo įtrauktas į‘ 
Belgrado konferenciją. Jam buvo aišku, kad bus labai 
sunku kelti klausimą, kad pirmininkas plaktuku galėjo 
stuktelėti į stalą ir pasakyti, kad ne vietoje ir ne laiku ( 
kalbi. Dabar svarstomas kitas klausimas. Pats senato
rius jrra teisininkas. Jis supranta, kada gali ir kada ne
gali klausimo kelti. Bet sen. Dole ryžosi antis iniciatyvos 
ir įtraukti pavergtos Lietuvos laisvės klausimą į Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo klausimą. Rusai sąmonin
gai šio klausimo nekėlė ir dienotvarkėn neįrašė. Bet jie 
buvo bejėgiai pasipriešinti, kai Amerikos diplomatai pa
siūlė įrašyti pavergtų Tautų klausimą į Helsinkio aktų 
pintinę.

Ar sovietų diplomatai neapsižiūrėjo, ar amerikiečiai 
mokėjo juos ramiu būdu apstatyti, kai pasiūlė įrašyti į 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo aktus kelis nuos
tatus, paremtus veikiančiais tarptautinės teisė nuosta
tais. Tie nuostatai draudžia prievartos keliu prisijungti 
kitą valstybę. Nesvarbu, ar tas buvo padaryta karo veiks j «j ecvečius”-. Paviešėti, 
mų eigoje, ar prievarta buvo pavartota dar prieš karą. | pasižmonėti,naujų žmonių pama 
Jeigu valstybės siekia saugumo, tai prievarta padaryti 
veiksmai privalo būti atitaisyti, sulaužytos teisės grąžin
tos, sumažinta įtampa ir daromas svarbus žingsnis prie 
taikos. Sen. Dole priminė, kad Pabaltijo valstybės buvo 
prijungtos prievarta, todėl reikia turėti galvoje, kad Eu
ropoje saugumo nebus, jei nebus atitasyti prievartos veiks 
mai. Jis pakartojo rusams labai gerai žinomą dalyką, kad 
JAV prievarta padaryto prijungimo prie Sovietų Sąjun-

VILNIAUS KATEDRA

Sen Robert Dole, prieš kelis metus susidomėjęs nau
jais sovietu valdžios naudojamais tautų pavergimo meto
dais ir susižavėjęs lietuvių atkaklumu kovoje prieš patį 
naujausią kolonializmą, kiekvieną metą vis giliau įsitrau. 
kia į lietuvių tautos vedamą kovą už pagrindines žmo-igos nepripažįsta. To sovietų prievartos akto nepripažino
gaus teises ir lietuvių tautos vedama žūdbūtinę kovą.!nei viena JAV administracijo, o dabar, kai priimtos vien

jų susltrukdžiusio apmokamo 
darbo, \r • f

| Į Sovietų "rojų” vyksta už- 
j sienionio jaun’mo nemažai, daž 
nai labai nekaltais tikslais, pvz., 
pasportuoti (sporto org-jos 
ypač gi Sovietams pageidauti
nos, nes jų ;švykų tikruosius 
tikslus Agitpropo/ agentams 
lengv’ausia užtušuoti).

I960 metais, kada dar Agit- 
propo kvietimo ir ekskursantų 
rėmimo programa nebuvo taip 
tobula, kaip dabar, j Sovietiją 
atvyko jaunų žmonių, ekskursi- 
n:nkų: 1) iš Prancūzijos 1,080, 
2) iš Anglijos apie 500, 3) iš 
Austrijos apie 340, 4) iš Vaka
rų Vokietijos apie 270, 5) iš J- 
AV apie 200 ir pan.

Atvykusius svečius Agitprb- 
po agentai gražiai priima, vaiši
na, rengia jiems visokių pramo

Bolševikinė jaunimo indoktrinacija
(Mintys iš P. Stravinsko knygos wIr šviesa ir tiesa”)

(Tęsinys)

gose-studijose rašo, jis daugiau! gy jr labai gudriais metodais in 
šia aukų sau laimi politinių pa- doktrinuoja jiems bolševikines 
bėgehų jaunime. O tas jam la- idėjos; pradžiai bent palenkia 
bai svarbu, nes jc laimėti vai- juos į bolševizmą — bent 
kai veikia tėvus ir nuginkluoja jau sunaikina juose pasiprieši

nimą bolševizmui, jei kurio eks
kursanto sieloje buvo dar jo 
kiek pasilikę.

Ir taip grįžta tie jaunuoliai

Nieko kita jam nebelieka, kaip 
kviestis užsienio jaunimą pas 
save “į scvečius’

bai svarbu, nes jc laimėti vai-
tyti, naujų draugu susirasti, 
pažinčių užmegsti, su sovieti
niu jaunimu pažaisti, pasportuo 
ti, papramogauti, duoti kiek 
jaunai širdžiai atsigauti...

Ir taip Agitpropas ima ska
tinti užsienio ekskursijas j So
vietų valdomuosius kraštus.

Būdinga tai, kad, visų pirma, 
Agitpropas per savo agentus 
kviečia į bolševikinį “rojų“ iš 
to "rojaus” pabėgusių tėvų vai j

juos kovoje su okupantu. Tokie 
tėveliai tada traukiasi iš lais
vinimo darbo ir kovos, gi vie
toje jos siekia tikro “benda- 
vžmo ’ ir bendradarbiavimo su jau su (jaugiau mažiau “Le- 
jų vadinamuoju “kraštu”,, bi-|njno p^flęimo” Agitpropo agen- 
jodamj atvirai pasakyti, kad su; atsargiiai prikrautomis gal- 
okupanto . jiems parinktais jo ' vėlėmis...

........  ^as “operacijai” ir 
I nepasidavė, tai vistiek grįžo, 

glosnus, švelnus

agentais ar veragis,su jo padlai 1 
žiais..

Agitpropas skatina ir remia Į taip sakant, 
užsienio jaunimo ekskursijas į' bolševikams, kurie jį taip gra-

T. , ■ , . , , . , . ., . - ’.Sovietiją, ne pats tiesiogiai, o žiai pavaišino ir,“kaip tikrą sve
Kad nepadarytų kokios klaiaos ar jam neisspruktų ne-|Pnežascių. j daugiausia, per so- čia”, priėmė...

Pirmiausia, tas politinių emi- vietinio jaunimo ir internacio-l Apie tokią tų jaunuolių anti- 
grantų jaunimos turi dar senti- nalines pro-bolševikines jaunni- komunstinę akciją užsieniuose 
mentų tėvu žemei, kurią dau- mo organizacijas. Įtada jau negali būti nė kalbos,
gelis jaunųjų laiko dar ir save < Kaip antikomunistiniai kovo-

jie turi senti-1 čia ypač daug padeda specia-’tojai, jie jau būna sunaikinti, iš 
'] .. ‘ 
mzacijų sudarytasis (1958) tu-j 
ristams komitetas.

Komitetas, kaip rašo ir Di
džiosios Sovietų enciklopedijos Įima gauti pirkti pas autorių ad 
rankvedis (1962), palaiko ry
šius net su daugiau kaip 1000. Albany,

Juo arčiau jis lietuvius pažįsta, tuo noriau jis įsitraukia balsės kongreso rezoliucijos įjungimo nepripažinti, tai ^us> pastebėjo akylus bolše- 
į jų vedamą kovą prieš naujausias pavergimo formas ir teks šitą klausimą svarsčiusiai konferencijai j aptarti. Avfžmo ekspertai. Tam yra daug 
baisiausią žmogaus išnaudojimą.

Kai prieš šešis metus jis atskrido į Chicagą kalbos tikslus žodis, tai jis į Belgradą nusivežė Dr. Kazį Bobelį, 
sakyti miesto centre susirinkusiems lietuviams, tai jo kai j už Lietuvos laisvės reikalus riša siela kovojantį.
Ks'dsnYcrism HtrfA * A TnoriVnc' cmrcrnTY-nn taozy_ . .. _k . , . ... , j,Amerikoje sen. Dole keliais atvejais pasisakė uz

Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių laisvę ir reikalą grą- tikrąja tėvyne.
žinti suvereninias teises. Europos sugumo ir bendradar- mentų ir toje žemėje, jų tėvy- 
biavimo posėdžių metu jis aiškiai pasisakė, kad jau metas nėję, pasekusiems tautiečiams,

ba-daugiau lietė Amerikos ' gyvenimą, to gyvenimo pag
rindinius principus ir ir tik tarp kitko paminėjo Lietuvos 
pavergimą ir reikalą padėti nukentėjusiai tautai. Kai jis 
vasario 12 dieną kalbėjo Chicagoje, tai iš kiekvieno saki
nio matėsi, kad jis yra Lietuvos pavergimo bylos žinovas 
ir niekam nelieka jokios abejonės, kurioje pusėje jis stovi.

Antrojo Pasaulinio karo metu sen. Robert Dole buvo 
Amerikos aviacijos karininkas. Jis dalyvavo mūšiuose, 
vadovavo jaunesniems lakūnams, atliko savo pareigas 
sąžiningai ir buvo sunkiai sužeistas. Lakūnas Dole žinojo, 
už ką jis vedė kovą, jam buvo aišku, kad reikalas eina 
apie pagrindines žmogaus teises. Tas teises Hitleris buvo 
atėmęs iš vokiečių, dėl pagrindinių žmogaus ir tautos 
laisvės teisių kovojo ir lietuviai. Sen. Dole suprato, jog 
reikalas eina apie tuos pačius pagrindinius žmonių lais
vės idealus. Bet turime pripažinti, kad per paskutinius 
kelis metus sen. Dole padarė didelė pažangą. Jis geriau su 
sipažino su Lietuvos laisvės byla ir arčiau pažino lietu
vius.

Jo Chicagoje pasakyta kalba labai skiriasi nuo kal
bos, sakytos pirmą kartą. Visi žinome, kad jis yra įsit
raukęs į politinį Amerikos gyvenimą. Prieš dvi savaites 
pasakytoje kalboje jis taip pat palietė kelis labai gyvus 
Amerikos politikos reikalus. Jis tik dviem sakiniais už
siminė ruošiamą Panamos kanalo sutartį ir sutarties 
ruošėjus, bet tie jo sakiniai praskambėjo po visą Ameri
ką. Jam užteko vieno klausimo, bet ruošiamos sutarties 
autoriai ir pritarėjai turėjo tą klausimą pakartoti ir nu
tarti, ką jie turės šiuo atveju padaryti?

Sen. Dole pamilo lietuviu5, bet jis nesitenkino vien 
platoniška meile. Jis ryžosi imtis priemonių nukentėju- čių lietuvių laimėjimas.

rusams pabadyti panosę nešvankiais tarptautinės teise5- 
laužymo klausimais. Kai sen. Dole atskrido Į Belgradą, 
tai visi tarptautinės konferencijos nariai naujai atvyku
siu konferencijos nariu susidomėjo. Konferencijos--rū
muose ir visame Belgrade pasklido gandas, kad sen -Dole 
Į Savos rūmus atsivežė bombą. Ta bomba buvo savotiška.

(broliams, -sesėms, dėdėms, te
tulėms ir kitiems).
-Žinodamas ja'muolių jausmus

tus bolševikinių jaunimo orga- j skiriant nebent retas išimtis.

Kur gauti knygą?

Knygą “Ir šviesa ir tiesa- ga

resu: P. Stravinskas 6648 So.
Chicago, Ill. 60639,LT --------— — ’ - i------ - ----- ------------------ J

propas per savo agent® ir tai-1 užsieninių jaunimo ctfganizaci- Į “Naujienose”. 1739 So. Halsted 
kininkus, net- Ir per -jaunųjų 
tautiečius, apdumia tiems užsie 
nio sveteliams akis ir pris&vie-

jų, 101 pasaulio krašte. j St., Chicago, Dh 60608. šios 
Tas komitetas (kartais darl^03 Platinimo reikaluikreip- 

irgi ne tiesioginiai, o veikdamas Kaiauaus 'as, i >_ .vieną pusę, — į sovietų delegačijoš pusę, kuri buvo pasi
ryžusi ginti neapginamą dalyką. Visos didžiosios vilsty 
oės karo metu, prieš karą ar tuojau po karo atsisakė nuo 
turimų kolonijų, tuo tarpu sovietų valdžia yra vienintelė, 
kuri ryžosi įsigyti naujas kolonijas. Kolonializmo gady
nė eina prie galo, todėl Europoje nebus saugumo, jeigu 
nebus grąžintos suvereninės teisės Pabaltijo valstybėms.

Sovietų delegacijos pirmininkas Juri Voroncovaš 'tuo 
jau pastebėjo, kad sen Dole kalba apie netikrą dalyką, jis 
priminė, kad Lietuvos įjungimo į Sovietu Bąjuftgą daY dėjimu i^^ti vyrūs, brolius, seseris, žmonas ir vaikus dolerius, bet dolerinius kupo- 
nepripažįsta, bet už kelių metų ir'jos pripažins, nes toks pas savo šeimas. Jis reikalavo, kad rusai keistų išvažiuoti 1 “
buvo “pačių lietuvių noras”. Senatoriui Dole pritarė ir Vo iš Lietuvos Amerikos piliečiams Juodeliams. O kai baigė 
roncovo svajones išblaškė ambasadorius Gdidbėtgaš. Jis savo kalbą Vasario 16-tos dienos minėjime, tai nuvyko 
pasakė Voroncovui, kad amerikiečiai labai gerai žino,-pas seserį Bertą Juodeljtę, nes rusai Belgrade pasakė 
kaip Lietuva buvo prijungta prie Sovietų Sąjungos ir'apie galimybes josios motinai ir broliams išvažiuoti iš 
svajonė, kad ta klasta bus patvirtinta, yra tuščia. Ne tik “tarybinės” Lietuvos ir grįžti į gimtąją Chicagą. 
visos JAV administracijos jos nepripažino, bet if kdng-’ Šen. Dole pamilo už laisvę kovojančius lietuvius. Jis 
resas vienbalsiai prieš ją pasisakė. Tai buvo didžiausias rūpinasi ne tiktai lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės ,
sen. Dole laimėjimas. Bet tai buvo didžiausias ir kovo joti- teisėmis, bet jis Yupiiiasl ir paprastais lietuviais, pateku-, kuose tapo mėgiama dekoraty- 
x:.. u.*...--., i..-—j.;.- y siais į sovietines pinkles. ‘vine gėle.

eia .jų -pas save' net -daugiau, įįtas pro-bolševikines už- J^tenaw Ave” DL
ka'-p reika, O . jų-pnsikvietęs, organizacijas) teikia viso
mulkina juos ir plauna jiems i kjug patarnavimus, 'net apmoka 
smegenėlius... j kelionės išlaidas ir atlygina

30629.

— Lenkijoje gyvenusieji pen-
Būdinga tai, -kaip Agitpropo (Agitpropo lėšomis) ekskur- smuikai pajuto pinigines pa- 

*’ - - - . . 111 ' kaitas ' rniL’11 i'OlHv’O MT?
pinkles gerai pažįstą savo kny- šautams nuostolius, turėtus dėl ■■ ... J. . -. _ ..p inrAtnc a Al ’ kartai. Lenku valdžia ^uz so-oinkles verai pažįsta savo kny- santams nuostolius, turėtus aėit -H 6 k icialines apdraudos čekius tiek

v e J jau nebemoka, k’ek mokėjo iki'
Sen, Dole nesitenkina Lietuvos klausimo nukėlimu į j §į0 meto. Viskas sumažinta 20 

Helsinkio aktų sferą. Jis badė rusams panosę jų pasiža- nuošimčių. Be to, jie gauna uie

nuš, kurių vertė nusmukusi.

— Aukso vertė pakilo, o do-_ 
lerio vertė finansinėje rinkoje 
dar sumažėjo.

t Oriento kulto knygose 1320 
m. yra minimas miniatiūrinis 
augalas, vardu bonzai. Jis labai

nenutraukdavo, jie su vaikais vestuvių, krikštynų bei pa Rusijos frontą vadai patarė imperatoriui Mika- me? Aš atsakiau, lead mes augome viename lietuviška- 
* kasymi proga aplankydavo savuosius. Jų vaikai, aukš- lojui II abdikuoti, tų jis ir padarė savo ir sūnaus įpė- me kaime, esame pažįstami ir dažnai pasikalbame. Su 

> rusiškąjį ‘dinio vardu 1917 metų .kovo mėn. 3 klieną Pskovo ge- juo pokalbis vyko rusų kalba. Jis teiravosi ar mes mo
kame skaityti? Aš atsakiau, kad mokame, nes mūsų 
lietuviško rašto Išmokė iš lietuviškų maldaknygių prie 
ratelio močiutės ar motinos, o vėliau siuvėjo Pridotko 
atkviestas į mūsų lietuviškąjį kaimą Jonas čepukaitis 
lietuviškojo rašto mokino iš lietuviškųjų elementorių 
patalpoje, tam reikalui išnuomotoje kaime. Po šito 
jis švelniai pasiteiravo: kokiomis raidėmis dabar spaus 
dinami lietuviški raštai bei maldaknygės. Aš atsakiau, 
kad lotyniškomis raidėmis su stogeliais ir uodegytė- 
mis.

Senelio Anupro atsiminimai ;—------ -— ------ -
Iš Andriaus Ryliškio knygos ^Fragmentai iš pra- tesniųjų klasių gimnazistai bei studentai, 

i kaimą matė tamsų, nekultūringą ir vargingą, o ka- JežmkęJio stotyje. Rumunijos fronto vado generolo 
j daugi ir jie būdavo ujami "Kucharkin synok’’ žodžiais, Ružskio likimas buvo liūdnas. Jis su buvusiu Štabu iš 
.tai jie tapdavo alkoholikais, narkomanais, nors buvo 'fronto pro baltuosius atvykoų S.Kaukazą, Petigorsko 
j persiėmę marksizmu, bet politinių ryšių <nepaiaik£ .miestą, nes kurorte Eseirtaki turėjo įsigijęs namelius, 
i su politinėmis partijomis, nors visur brovėsi, pavyz- d>et kitą dieną prisistatė kažkokio raudonojo dalinio 

komisaras ir pareikalavo kovoti su baltaisiais, atseit 
būti jų vadu. Generolui Razskiui atsisakius, jie visi 
buVo areštuoti ir vedami iš Esentuki į Petigorską 
(Penkikalnį), kadangi tarp tų miestų atstumas buvo 
lik kilometras ir pasitaikė kalnas, tai visi buvo pasta-

eities miglų"
Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškio tėvas.

(Tęsinys)

Valsčių centrai buvo miesteliuose arba baznytkaimiuo- džiui “VIKŽEL” (Vserosijskij ispolnitelūyj komitet že- 
se. Valsčiaus centrą sudarė įstaigos būstinė su dideliu leznych dorog), medicinos akademija ir kt Mladotur- 
kiemu. dabokle ir policijos uriadninko patalpa, mal- kains (rusiškiems) ryšiams palaikyti bei megzti pokal 
kinės ir kitos paskirties trobesiai. Medicinos patalpos bius buvo su kuo. Rusijos imperatorius pasimetė, 
priešakyje su fcldšcriu ir netoli jų pradžios mokykla, kai “VIG-žEL’’ sušaldė bulves vagonuose ir kepykloms 
kurios vedėju buvo mokytojų seminariją baigės mo- laiku nepristatė miltų. Petrapilyje atsirado, dėj duonos lyti prie kalno ir Sušaudyti, o vėJiati ten ir palaidoti 
kytojas. Mokykla buvo erdvi, penkiaviečiai suolai, kla 1 trūkumo demonstracijų. Gvardijos Vdlynijos pulkas j 
sės stalas, kėdė ir Prle sienos stovinti spinta. Mokyk-’ išplėšė savo ginklų sandėlius ir apsiginklavę net mie
los kieme iš kaimų ateinantiems mokiniams visai sa-4 gojo. Tais laikais buvo šiaurės frontas ^(maždaug nuo 
vaitai gyventi buvo bendrabučio kambarys. Mokyklą 
sudarė 3 skyrių makimai ir daug ją baigdavo. Baigę 
pradžios mokyklą, kariuomenės naujokai, kaip raš
tingi patekdavo į mokomąsias kuopas Ir grįžę į kuo
pas būdavo keliami į puskarininkius. Tokie puskari
ninkiai, atitarnavę kariuomenėje, stodavo į policiją 
policininkais bei žandarais, bet nenorėdami gyventi 
skurdų gx-venima kaime, negrįždavo į kaimą. Vesdavo gus ir 1917 m. liepos mėir Leninui išėjus darvti per-« .. -i j*. M . T .. . 1 T_ x T . J \Pagaliau 1916 m. bepos męn. kuopąs nuvedėmiesto ponų virėjas ar pardavėjas ir taip įsikurdavo versmo Petrapilvje. kunigaikštis Lvovas jo pačio skir- , ‘ . S< A- r T-.-nil u ik * • -4 • « u 8 14 v X- ..Iv 4>rie Dono upes maudyta, aamusą Sėtuvių tarpe alsi-

m ...dv susilaukdavo vaiku. Tvarkos dabotojų vai- tu ministru buvo nutrenktas švenčiausiojo sinodo pro- r A . L . - . .-
, . M . . - - . v - -4 4 i ti . 4 j i • i . / - 3 rado nepažįstamas vyras, kuris tiesdamas sveikintiskai skuiavo i gimnazijas ir jas baigę i universitetus, kuroru. Bet artodoksai vyskupai, malvdanu prokurorą . . .5 j u 4 -ii •
. t t . I .. . . . 1 • 1 1 -v . . n • 4 T Ml • • u 4/1 r ranką tarė savo pavardę .^Apokin \as lietuviškai sa-bcl tais bukais I ajorų vaikai laike save is gimimo Bu-, laicisla Lvovą. Maskvoje suorganizavo ortodoksu dva-4, ; ; . . .f T-•• ..... .. . . -v . . \ . kiau, tai didele ausiuota pelcda, o rusiškai tifrn . Jissdos valdovais, o kitus pravardžiuodavo virėjų su- niunkų ir parapiečiu suvažiavimą ir išrinko patnar- ., . . . . . . . . -a. nJ . . ., ... ... ... . / V • ‘ r> • L i, x . klausė, ar mes lietuviai laisvai savo tarpe susikalba-Buvę zunuirai ir policininkai rvsiu su kaimu cha Hermohemą visos Rusijos ortodoksų patnarchū.

i . , . , . j Tik dabar paklausiau, kokios tautvbės jis pate’
Apie rusiškuosius mladoturkūs ir bohemą papa-% pasakė, kad latvis nuo Smolensko ir esąs dvaro 

šakojo vienas Kerenskio gerbėjas, poetas Ilinskis. ! nuomininko sūnus. Tuomet pasiteiravo, ar mes žiną 
Dvinsko iki Estijos, Vakarų frontas nuo Pripetės iki Intėnsv’viai vykstant apmokymui nepastebėjome, istoriją apie lietinių kalbos lotiniško raidyno praei- 
Dvinsko. Pietų Vakarų frontas nuo Pripetės upės iki kaip pirmoji kadro kuopa Išradėjo pildytis žmonėmis. M- Aš paprašiau jį papasėkoti.
Rumunijos ir Pietų frontas Rumunijoje). Rusijos mla- Viėną kartą Kliukas Vincas sakė, kad kažkoks žrno 
doturkai reikalavo vieno, kad rev
nistrų pirmininku būtų paskirtas kunigaikštis libera- ir stebėjęs. Mat, trys lietuviai: Vincas Kliukas, Petras 
las Lvovas. Vykdžiusi revoliuciją bohema su tuo su- Sirgedas, Antanas žala buvo pasiruošę dezertiruoti ir 
tiko, bet kunigaikštis Lvovas buvo silpnos valios žmo- aptarė visą bėgimo pianą. ;

, ...... ^.... . • J’s kad senoje retorinėje tietovbj'e mi-
.Dliucijos metu mi- gus rt I kadro kuopos U bwo juos atidžia! klausęsis dyno nebuvOi buvo naudojamasi slavu bažnvtinės “ki-

rai-

rilicos” kalbos raidynu, sudary tu Kirilo ir Metodijaus 
iš graikų kalbos didžių jų raidžių, nes “glogolicos” 
d ynas sudarytas iš graikų kalbos mažųjų raidžių 
vo painus. - x

13^7 metaisTJetuva priėmė katalikų Tikėjimą per 
lenkus, tai ir jų raidyną maldaknygėms spausdinti.

(Bus daugiau)

rai- 
bu-

4 CMcafO & DL —' THURSDAY, FEBRUARY 1978



AAUSCRIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

64W fe. Pvtasld R< (CrowforW 
*todlc*l feHdln,). T»L LU 5-6446 

PHi"u >‘H»nius pagal susitarimą. 
Jr< ne^-sUiepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T»kf. 695-0533 
Pox Valloy Medical Center 

660 SUMMIT STRfcET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS1 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1-^38 S* Hanhnm Rd., Westchester, IL. 
VALV'DOS; 3—8 darbo dienomis ir 

kai citrą šeštadienį 8—3 vaL 
T»U 562-2727 arbe 562-2728

Rexj GI 8-0873

DR. W. EIŠIN-EISINAS! 
A^uš^rjja ir moterų ligos 

ginekologinė chirurgija 
6132 Sc, K«izi« Avė, Y. A 5-2670

Valandos pagal susitariu^. Jei neat-, 
^liepia, skambinti Ml 10001.

Vytauto bažnyčia Kaune

VLADAS RASčIAL’SKAS

Davao - “didžiausias pasaulio miestas” ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. A- B. GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 

SPECIALYBĖ AKIŲ "LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susiunnų.

Detroito naujienos Vasario 16-sios iškilmingas mi
nėjimas, gretimam kambaryje 
viena iš garbingų organizacijų

Davao pravincijos guberna-rkad 1918 mėtaiš Davao provin 
torius Ariztibal, pastebėjęs, cijoje buvo tik 107.000 gyven- 

į kad Datiao mieste ir jo apy- tojų, jau 1960 metais ten buvo 
linkėse susidarė daugiau gy
ventojų, negu visoje jo vald<^ 
moję provincijoje, paskelbė, 
kad Davab yra pats didžiau
sias miestaš pasaulyje. Tvirti
nama, kad gubernatorius bu
vo geras ir teisingas žmogus, 
bet niekur iš tlavab provinci-, tengviausia susikalbėti 
jos kojos nebuvo iškėlęs. Vie- kalba. Kokia ta kalba?

893.000 gyventojų, žmonių skai 
čius padidėjo 840%. O pate 
Davao miestas dabar turi virš 
700.000 gyventojų. Ten 
cebiškai, Cebu salos 
Mano palydovė Liucija 
ispanų kilmės, bet jai

kalba 
kalba, 
buvo 
buvo 
cebų 

s_ -- _____ —___ - Man
ną kart<Į jis bttvo nuskraidin- būtų sunku pasakyti. Man tvir 
tas į Manilą kažkokiam pasi- tino vietos kalbininkai, kad 

ceibų kalbą atnešė į Filipinų 
t salas iš Indijos karų ir pjauty

nių metu pabėgusi religinė in
dų sekta. Ji salose atsiradusi 
p^ieš 3.000 inetų, kai persai 
sumušė indus ir privertė juos 

ka< j i kalnus ir salas.

*JU giedojo Dievo tarno Motės glesmy ir Avinėlio giesmę*. Apr. 15:3.
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 1 rūkomoji 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, reiki* daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties7’, kurią gausite ne
moka mat Rašykite:

F. ŽAVIST, 3715 West 66H» STREET, CHICAGO. ILL. 60629. >
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

tarimui, bėt jiš pačios Mani- 
los nematė. K aerodromo jis 
buvo nuvežtas į pasitarimų ša
lę, o iš ten tuojau vėl grąžin
tas į lėktuvą ir paleistas Da
vao mieste.

Gubernatoriui atrodA, 
Davao yra pate didžiausia Vieni tvirtina, kad tai esan- 

senesnė

Mažeika Evans
> — ~ ■

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

kalba lietuviškai t 
2618 W. 71 St. T»L 737-5141

ilkrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses*”

Vai. ągal susitarimą. Uždaryta tree

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA^ 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL an trad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 
Ofiso felef.: 776-2880 .

Rezidencijos telef^’ 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ liSCsw 
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET 

Tel. PR 8-122L
OFISO VAL^ pirm;, an tract, trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. Seštadie- 
siais 3-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

(Atkelta iš 3 psl.)
kalingoms kelionėms. Ameri
kos Lietuvių Taryba artėja prie 
40 metų savo gyvavimo, dirba 
pozityvų darbą Lietuvos laisvi
nimo baruose, gal dėlto, Lietu
vos laisvinimo byla ir yra gyva. 
Dabar bendruomenininkai ver
žiasi į Altos dirbamą darbą.

Dėka Amerikos Lietuvių Ta
rybos pastangomis mes čia atsi- * i —
radome Amerikoje. Atsiradus ’ nuomodama' salę^padarė 

’ Amerikoj bendruoinenininkams, 
! sukurstė vienus lietuvius prieš
! kitus, kad riet ir akimis pažvelgt buvo pastatytos kėdės, sutruk- 
! vienas į kitą vengia. Tik pagal-, dė..lalku Pradėti įmingą mi- 
! vokite, kad Lietuvišku Melodijų . riejimą. Fronto bičiulių maža 
radijo valandos vedėjas paskam ' ^ripė- bet jkjTi.

• bino Dloco pirmininkui iš anks
to, kad Vasario 16-šios proga 
skelbimai kainuos 18 dol. viena 
minutė. Kur gi tas patriotišku
mas? Ar gi čia biznio skelbi
mas? Pagarsinimas gimtadienio» 
ar vardinių proga ir dar rekor-j 
dą pagroja, pakanka dešimkės. |

Laidotuvių Direktoriaimiestas pasaulyje. Tokias ži- ti labai sena, kalba, ______
riias paskelbė su gubernato- už sanskritą. Mano galva, tai 
rium glaudžiai dirbusi span- turėtų būti lietuvių kalba, bet 
da. O kai laikraščiai paleido! lietuviškai Davao mieste nie- 
tokią žinią, tai salų gyvento-} kas nebekalba. Vienintelį lie

tuvišką žodį nugirdau Cebu 
kalboje, tai “undue”. Bet, kaip 
matote, tai ne lietuviškas žo
dis, o žemaitiškas. Tiktai že- 

vendenį.
Davao miestas didelis, bet 

jame nėra geriamo sveiko van 
dens. Taip jau reikalai tvar
komi, kad ir Šulinių negalima 
pragręžti. Jeigu giliau grąžtą 
įleidžia, tai jau pradeda kilti 
sūrus jūrų vanduo.

Kaip tas žemaitiškas ir prū
siškas žodis pateko į Minda- 

i nao ir Cebu salas — sunku 
suprasti. Gal senais tautų Lil- 
nojimosi metais viena žemai
čių šaka pateko į Cebu salas, 
o antroji į Žemaitiją. Būtų vi- 

neblogai, kad žemaičiai, 
vietoj tarpusavio beprasmių 
ginčų susitaikytų ir pasiųstų 

j ekspediciją į Cebu salas ir iš- j 
aiškintų^ kada vietos gyvento
jai pasisavino jų svarbiausią 
žodį. Man atrodo, kad ir D a- ? 
vao žuvų vardai žemaitiški, 
bet nepažymėjau ir nenoriu 
p adanti klaidos. Davao gyvėn 
tojai — tai didžiausias įvairių 
žmonių mišinys. Daugumą su
daro cėbieČiai, pietinio 5Gn- 
danao gyventojai. Bet mieste 
yra japonų, filipiniečių ir af
rikiečių. Jie kalba svetimomis 
kalbomis, meldžiasi sveti-“ 
rtiierhš dievams, bet visi sku
ba, dirba uostė, krauna ir iš- a 
k ra tina prekės, vežioja jas po 
mi'ėštd. Labiausiai skuba šviė- ' ’ -r . j •
žios žuvies pardavėjai. Iš tik
rųjų, žityds nepaprastai gera. 
Ten aš kiekvieną dieną jos vai 
giaū. Auga įvairus javai ir ku- 

j kurūžai. Gyventojai moka į>a- 
Į gaminti skanius blyūuš; bet 
ten nėra pieno. Jeigu troškulys 

i kankina; tai turi gerti čoca kb-

{Nukelta į 6 psl.)

niekur nebuvę, tikėjo, kad Da
vao yra pats didžiausias mies
tas pasaulyje. O kai žmogus

suruošė menininkės Stasės Sma kuo tiki, tai jam labai sunku niaičiai taip vadina
linskienės kūrinių parodą ir pa- pakeisti savo-nuomonę. Jį rei 
sinaudojo atakavimui iš to kam- ketų nuvežti į New Yorką ar 
bario aukotojus. Partizaniniu'^’* ,
būdu išlenda iš kambario su au
kų lapu ir vėl bėga pasislėpti. 
Vieną kartą buvo pačiupta ir 
įspėta. Dloco V-ba sekančiais 
metais žada pasikviesti tvarkos 
dabotoją.

Dar vienas triukas, Dloco Val-

sutartį, kad pastatytų 500 kė
džių, pastatė tik 200 kėdžių, kol

dė laiku pradėti iškilmingą mi-

A. Stikariškas

SUSIRINKBW

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu Drab 
r. . gijos metinis nariu susirinkimas įvyks

Mieli de troli iečiai, tik pagalve- ‘ penktadienį, vasario 24 d., 7 v. rak., 
kite (kontfresinanas1! svaio- v/či^ 2455 w- 47 St. Nariai>ne. Ką (Kongresinanas) svajo- pi.ašonli atsiiankytL nes yra daug 

į ja. z t svarbiu reikalu aptarti. Bus ir vaišės.
OBTHOPEDAS-PROTEZISTAS ’ Dar Rengus i vasario mėne- j _________ .________ Stnmgys

k Aparatai - Pr^tezaL Med. ban- 
r dažai. Speciali pa^aibr Moms.

(Arch Supports; ir t t

P. ŠILEIKIS, O. P.

2B50 West 63rd Chicago lik 60629 
TSlef.: PR©sp#ct $-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLfNYČIA

- 2446 WEST ošrd STREET
Tilfonai: PR 8-9833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gena Drishiy

• • - krautuvė.
THE DAISY STORE

9918 Southwest Hwy Oalr Lawn

ą pasipylė po Eietrcritą ir Apy-! Uetuviu eilinis M.
linkės išbadėję dolerių šu aukų, riu susirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapais. Daugumas iš ju_ melavo, 
sakydami, kad aukas renka Ame avė. Nariai kviečiami atsilankyti, 
rikos IJetuviii Tarvbrii tai šlvk- nK svarbiu reikalu aptarti,rihOb meiuvių laryoai, tai siyk laika$klubo duokles, 
xi.._ ,1 xi^ r. >_ kovo mėnesi susirinkimo nebus.

— tai Velykų diena. Po susirinkimo 
bus vaišės. Rožė fHdžgalvis, rast.

štus darbas. Tą pačią dieną ii 
tuo pačiu laiku, kuomet vyk<.

*

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

PERKRAUSTYMAI

.MOVING
Leidimai — Pilna aporauda

ŽEMA KAINA
. R. ŠERĖNAS

‘ . Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkrautfymas 

ii įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tat 376-1882 Irta 3765996

. SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vitos programos H W0PA, 
1490 kiL A. M.

L fa tuvi y kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 VaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

V«d«|« Aldona Daukut 
ttte^ HEmtoek 4-2413 

7159 So. AAAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Revolution Of The One-Pot Meal
In Colonial times many 

large homes boasted a sum
mer kitchen. When the weath
er got hot, cooking was done 
there, away from the main 
house, which stayed cool and 
dry. Today we still want to 
keep the house eool, but also 
want to save energy and free 
time for aU the leisure activ
ities of summer. Thanks to 
modern conveniences we can 
overthrow kitehen drudgery 
without sacrificing taste or 
nutrition.

The hero of this kitchen 
revolution is the one-pot 
meal, made in a slow cooker 
like a crockpot, baked in the 
oven the ni^rt befdre, or pre
pared in advance and frozen. 

* One-pot meals can be as 
simple as hot dogs and beans, 
or as fancy as coq au ria. But 
they aH get yon out of the 

« kitchen while foe sun shines, 
consume energy during.off- 
peak hours and help keep the 
house cod, cutting down on 
air condi Hotting

Summer is also the time 
when friends are tfcely to 
drop in, and one-pot meals 
are an ea^ but efogaxit wjqf 
to entertfia, indoors or <56^ 
Coupled wfth a festive xahtft 
and served on a ta51A set 
with decorated Viva napkins 
and color-coordinated paper 
placemats, they mean leas 
serving and clean-up time.

Speaking of revolutions, 
our Russian friend! have a 
way of making iced tea using 
solar power. Pot tea bags, 
sugar, water and lemon juice 
in a sealed container, shake 
weH and place in bri0ft sen- 
light for a few hours. Then 
pour over ice. Presto, real 
iced tea with Jemdn! 
z Some other tips for eool 
kitchens come from the Scott 

, Paper Company Home Setrice 
Canter. Ute yew tKtatet

Chicagą ir parodyti, kad yra 
didesnių miestų, bet kas jį ga
lės nuvežti į didesnius mies
tus? . 'j,

Davao stovi “pačiame Min
danao Salos pietiniame gale. 
Jis pastatytas Davao įlankoje.

Iš Cebu salos į Davao lėk
tuvas nžtrukb tik valandą ir . 
tai dar nepiind; Filipinų salo
se veikia geras, ir tvarkingas 
susiekimas Lėktuvais. Ne kiek- 
vieną dienų jie skrenda, bet! '' 
kai yra pakankamas keleivių 
skaičius, lai. nuneša į paskyri
mo vietą* saugiau ir laiku.

Davad mane nustebino save 
judėjimu ir .modernia statyba. 
Man pasakojo; kąd Antrojo Pa z< 
saulinio Karo metu Davao bu-j 
ve visiškai išgriautas. Filrpi-" 
niečiai laiku įspėjo gyvento
jus, kad t* išsislapštyfų japo
nais nieko nesakydami. Kai 
atskrido Amerikos lėktuvai; 
tai viskį* su žeme sulygino. Dar 
labiau nukentėjo priemiestyje 
buvusios* japonų kareivines 
Tėh lyigihti nebuvo ko, nei 
kam. Kareivinių: rajone like 
didžiausios duobės, uždengus i ir 
sios hė ’tik kareivius, bet ir jų 
statytus’ Tftafnus.-, • 'r

Jau senovėje Davtio buvo 
žinomas visoje Azijoje, bet jis 
pagarsėjo Pirmojo ir Antrojo 
PašAdlrhio Karo metais. Iš Fi
lipinų salų ir kitų vietų žmo- 
rieš traūke į Davad, o kai tenr 
nebuvo kiir prisiglausti 
bandė įsitaisyti provincijoj 
Statistikos dudideiivs rodo

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽL4USLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDHTONED KOPLYČIOS

HVA5 IR SUKUS
U ARUI ETTE FUNERAL HOME 
b/r 2533 W. 71st Street 
K Ttlef. GRovehill S-2345-C

T«kf TOwnhxU 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

evenlf you aren’t frying foods, 
or open the kitchen window! 
at the top, «o hot air escapes. 
Cook or wash dishes after 
dark whenever you ran. A- 
void opening the refrigerator 
as much as possible — the heat 
ft removes from the inside is 
pumped oatside — into your 
kitchen. Use low heat when 
baking your one-peft meals: 
the insulation on your oven 
will be more effective. Use dis
posable plates, cups and nap
kins as often u possible, but 
when there ire dishes to wash, 
lead the dishwasher frilly be
fore rannfag. Yoa slight even 
fty hashing (fishes in cold 
'fraiįiwfth ^sddetn deter- 
ftrntfxfr e re L fixre.

Anther friston of tha 
scumber kitchen b the bar
beque or camp out, which 
means Tearing the kitchen far 
behind. Every ®smper knows 
that the one fadiepenabfa 
item in the camp “kitchen** 

t roH of paper towels used

bandi to denting pots and 
pana. Otip thcr*aifbtwr£4Ri 
of a eoaV hanger- ha CBo 
middle, bend the end* back 
tfld we ft to hang the toteel 
roll wherever it ia needed.

Whatever the setting oe 
occasion, one-pot meal menu

i1 doesn’t appear zavch different 
i thas any typical ra barbąs 
>>*«««. Bet H inenrporates m- 
trxy-eeriay featerr^ ht de- 
Mc*. wiaterfaM, aad appH- 
ezžees ea& eel energy
>eeda by te 54 percent. fl 
ha* <wė heat-efreelatlny 
Hratitator Ftrepbcea (rtyht), 
deaiyiaed te tnv reom air fa 
(threeylr the fawir renta, 
r*ra M and then re-direet

m mnr* ėffeetlve wte oC 
energy-sarinr dcsbnx materi- 

and appliance* can **eU 
eave up ta one half the oo*t of 
'heating and cooling our home*. 
Thin Claim B bring drttrwA by 
Near Tork’f Ldc* Isnffld Sat- 
ingx Bank. Ite Tėnt/'netgy 

how built to demon-
WraU rihe many practical veys 
< coMerrinf energy. The to- 
flhl iddWonM erm of these 
Improve mente vu xpproxl- 

, projected to 
be amortized vtthin 4 to S 
yean through mdueėd ek-

wteiy Keoo...

suIaUoq vi thin ’nils snd-eeffa 
ing veil bs In earthen beržai 
vround the form dating, orien
tation to *e«QnjJ ran Atti
tudes, energy-sarlnf <ppll- 
■neės and fireptace*.

The two HeatiMtor 75re- 
ptaccs re-circutate heated sir 
back into the room. Thk fea
ture alone reverse* the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, accord inc to the d<*- 
steT-ers Of "Centenersy T&."

Th/’ /IrepZoces mere ucppfied 
by Home Cro/ta, Zue, Floral 
Park, Xer York. Tfaxtilator 
Firrptece, A Dfatarfo* of Tec* 
Tn&ustrtes, Tnti^ located fa ML 
Pleasant, Iowa, ^na*LM/acricr*r 
< d&fiptete Ito* ol WCt-fa. 
freeiXsadlaf *s< wall- 
wowited Jtoptaoer . • • cm.

\ R ' A I

Ckicagot
Lietuvių
Laidotuvių 
^irektori^ 
Aseociacijos

AMBULANCE 
PATARNAV!
MAS DIENA

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
-DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

So. 50th Ave^ Cicero, OL Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1343 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572
—............ . _

GEORGE F. RUDMINAS
1319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YAr*r 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAWTCT'

Z 424 WEST 69tn STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VlitfnU ?-««71

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Piio« Hilk, pį 974-441*

3354 So. HAL6TED STREET Phone: TArdi 7-lfll
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^ikni už dešimkę, atsiųstą pratę- 
psjmt prenumeratą. Spaudos r ė- 

m j is S. Jui kūnas ir jo žmona
;vi;i savininkui Marquette Fa- 
’nIlk.bs moterišku drabužių krau

— Vaclovas Prūsas iš Berwyn tuves, esančiu* 21.58 W. 63 Si. 
apylinkės, i'etuviškos spaudos Ten ponios ir panelės gali netik 
bendradarbis ir buvęs Naujienų į pr irinku, bei ir tinkamiausiai 
1-jo puslapio redaktorius, pra-. pnsita kinti aukštos kokybės 
eitą savaitę lankėsi redakcijoje, 
sveikino su gausėjančia skaitv

Į
j Racija l

TRUMPA

tojų šeima ir įteikė auką, taip 
pat žadėjo paremti raštais. .Jis 
buvo gavęs širdies smūgį, kuri 
laiku pajuto, todėl greitai ga’ė- 
jo išeiti iš ligoninės. Malonu bu
vo visiem s jį sutikti ir džiaug
tis greitai gerėjančia sveikata.

— Jonas Gelumbauskas iš 
Brighton Parko kiekvienais im 
tais paremia Naujienų leidimą. 
Dėkui už vizitą, ankstybą Be ra
ginimo prenumeratos pratesimą 
ir už $7 auką. Taip,pat dėkui 
tos apylinkės tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas 6 rnėn.. 1x4 
pavardės prašiusiam neskelbti.

— P. šilas, N. Miami Beach, 
Fla., plačių užsimojimų visuo
menės veikėjas ir spaudos ben
dradarbis, neatlaidus kovotojas 
už Lietuvos nepriklausomybe 
bei jos žmonių laisvę ir gerovę, 
Adenas iš pirmųjų atsiliepė Į Nau 
jienų vajų, paaukodamas ne tik 
pats, bet ir ragindamas savo pa
žįstamus remti’Naujienas auko
mis, kurias jis atsiuntė. Dėkui 
jam ir visiems rėmėjams. Taip 
pat dėkui už $10 auka, atsiųsta 
praeitą savaitę.

— Stasys Jurkūnas iŠ Mar
quette Parko kiekvienais metais 
paremia Naujienų leidimą. Dė-

Connecticut lietuvių dele* 
si pus tos valstijos 

«.»ubernul<>rę I'Jlą Grasso. Dele- 
buvo kuo. J. Matulis,

i Šimaiiskytė, B. Zdanienė, A. Ra- 
! manauskas, J. Velička ir dr.
P. Vileišis. Delegacijos ir vals
tijos lietuvių vardu kalbėjo dr. 
P. Vileišis, konkrečiai nurody
damas Pabaltijo valstybėms ir 
da McCormic Place l)us atida- 
bes. Albina IJpčienė įteikė do
vaną — tautinių raštų juostą, 
gi gub. Grasso išleido .specialią 
proklamaciją ir ją Įteikė A. Lip- 
čienei.

— Metinė automobilių paro
da McCormic Place bus atida
ryta vasario 25 d. ir tęsis iki ko
vo 5 d. Pranešimuose garsina
ma. kad parodos asmenybėmis 
bus du Little People of America 
organizacijos nariai, kurių vie
nas yra Ron Sova iš Troy, Mich., 
esąs 51 colių ūgio. - (

— DaiL Ričardo
Wayne valstybinio universiteto 
meno profesoriaus, paroda, su
sidedanti iš 30 akvarelių botani
kos temomis, atidaryta Detroi
te Anvin galerijoje vasario 18 
d. ir tesis iki kovo 3 d. Paroda 
yra tikrai įspūdinga ir spalvin-

Puvis de Chavannes Žvejo seim*

< * . ...... jbai gerai suderintos. Bilaitis 
naudoja pilną akvarelės popierį 
ir tas vienodas didelis formatas 
suteikia parodai tikrą monu- 
nientališkumą.

ga. Spalvos yra ryškios, bet lajDavaO “didžiausias..* 
(Atkelta iš 5-to psh)

ląv kuri yra labai brangi, ją 
reikia toli vežti.

Senovės graikės vyrus vilio
jo Icvkonijos kvapais. Vieni

— Man leidi? — ji paklausė,
— Tai pažiūrėk! . f

Be SSkučiū įfaėitfe vaisių į - 
ranką, nekreipdama dėmesio j 
į smarvę ir^vlsą suvalgė. Su-* 
valgiu^ pirštus apsilaižė ir 
man pasakė pamokslą, kaip* 
reikia valgyti dvokiantį vaisių 
Jis dvokia, kaip pelą, — ji 
man larė, bet geras, kaip dan
gus.

Vakare grįždamas į viešbu
tį sustojau ties vaisių parda
vimo kioskų ir paklausiau, 
kiek prinokęs durianas kainuo 
ja? Doleris man atsakė* Da
viau dolerį ir -paprašiau, kad 
man Adeną duotų. Kai prine
šiau prie burnos, tai mane pak 
rate. * Atidaviau durianą par
davėjai ir paprašiau, kad ji už
manė jį suvalytų. Antrą kar
tą jos prašyti nereikėjo. Su/ 
valgė ir pirštus apsilaižė, o 
vėliau padėkojo. Ji manė, kad 
ji man patiko, todėl' aš jai ir 
nupirkau. Durianą nusipirkau 
sau, norėdamas jį suvalgyti, 
bet kai nepakėliau dvokįmb. 
lai atidaviau jai<>> >

C

Narnei, Žemi — Pirdei
REAL ESTATE FOR J

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERM 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMAJ 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia

nuo vasario 1,1978 m. NAUJĄ SPECIALŲ VAJŲ 
I nariams įrašyti.
Į Duodama didelė 50% nuolaida nuo pirmųjų metu mokesčiu 
visiems apdraudos skyriams:

Viso Amžiaus apdraudai, 
20 Metų Mokamai Viso Amžiaus, 
20 Metų Taupomajai apdraudai ir 

*10 Metų Taupomajai apdraudai.

Aplikantai iki 70 metų amžiaus gali apsidrausti 
darni sveikatos.

Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius pasinau
doti šia nepaprasta proga.

Smulkesnių informacijų galima gauti Susivienijimo Centre: 

Lithuanian Alliance of America, 307 W. 30th St^ New York, N. Y., 
10001. Tel. (212) 563-2210.

— Aldona Stempužienė-Šve- jais apsvaigsta, o kiti nuo jų 
dienė, Chicagos Lietuvių Operos'bėga ir ieško šviežio oro. Man 
solistė, pakviesta specialiam konĮ Ps būtinai reikalingas. Levko- 
certui į Klevelando muzikos mo nijos negaliu pakęsti. Tuo tar- 

Bilaiciojkyklą — ------------ ------- _
School Settlement, 11125 Mag- vilioja duriano skoniu.
nolia Dr., University Circle, sek- n^s jo, sako, geras aš neraga- 
madienį kovo 12 d., 3 vaL popiet! vau* bet kvapas nepakeliamas. 
Ji dainuos poeto Mackaus poe-|.........—:— --------- --
mą, muzika Jono švedo, taip pat joro’ bet oro srovės. . 
Juzeliuno, Gluck, Schumand ir1' 
Villa-Labos kūrinius. Akompa
nuos muz. Jonas švedas ir pia
nistas Stephen Kabat. CMSS sa
vo pranešime spaudai aprašė vi
sų koncerto dalyvių aukštą me
ninį patyrimą bei lygį. Įėjimas 
laisvas ir nemokamas. Po kon
certo mokyklos Moterį taryba 
ruošia vaišes.

The Cleveland Music Pu Davao padavėjos turistus
Sko

Jis verčia ieškoti ne šviežio

Buvau apsistojęs Davao In
sular viešbutyje. Ten „ir val
giau. Turiu prisipažinti, kad 
maistas geras. Gali pasirinkti 
geriausios mėsos ir žuvies. O' 
kai ateina trečias, tai pasirin
kimo nėra. Tau padeda visa 
durianą ir gali pradėti, iš Icur 
nori.

Darianas — tai Mindanao 
salos Davano miesto skanėstas. 
Nieko vietos„gyventojui geres
nio negali pasiūlyti, kaip gra
žiai prinokusį durianą. Jis pa
našus, tik kiek juodesnis, į 
kriaušę. Oda., Taškuota. Yra

netikrin-

> 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą. Tel. 737-1717. (Pr.)

Lietuvių Opera šiemet sta
to Verdi operą “Nabucco”. Jos! pūkeliai, bet jie nebado. Ma- 
spektakliai pyks balandžio 1 d.lčiau, kad-kiti jį valgė, prapio- 
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:Į)a-1 ne sekė padavėjai. Dar nespė- 
na Stankaitytė, Margarita Mom-j jau nuo stalo pasitraukti, priė 
kienė, Catherine Kogutaitė, Jo-«jo padavėja ir tarė: ....... . ; 
nas Vaznelis, Algirdas Brazis,!— Matau, kad musų nacionali 
Stefa n Wicik, Rimas Strimaitis! nis vaisius Jums nepatinka.;
— III spektaklyje Julius Savri-I — Tu valgyk^ 
mas, Bernardas Prapuolenis ir kiau. — 
Operos choras. Bilietai gauna
mi Vaznelių prekyboje, 2501 
W. 71st St/Telef. 471-1424.

viau ir aš. Bet. kai ‘ gabalėlį 
prinešiau, prie burnos, tai tuo
jau vėl padėjau. Daugiau jo 
nebebahdžiau. Matyt, kad ma

aš jai atsa- 
Aš nenoriu,.. ’'

prenumeratoriais. Naujieji skai
tytojai ne. tik turės progos pa- 

t Jei norite susipažinti su tirti žinias be propagandos, bet 
Naujienomis, prašome atsiųsti ir galės laimėti vertingas dova- 
administracijai savo adresą ir nas: 3 dienu atostogas 2 asme- 

---------- _, i Grand Shores motelyje bei re-

Skaitytojų Balsai

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio rteigėjus bei Hetuviškoe rpaudor pirmo- 
aus ir atliekant būtinas pareigu anfizam lietuvybės linkimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

<AUJIE^OS tvirtai stovi Ir’kovoja iš Lietuva £r pavertų Hrtrrtų trim 
zridamoa ir nesičėdamoc f sandėriu* n: ekupentals ir jų Ixalio-

Naujienos bus siunčiamos dvi
savaites nemokamai. Skaityto-! zidenciniame viešbutyje, 17350 
jai prašomi atsiųsti adresus tų Gulf Blvd., St. Pet ersburg, Fla., 
asmenų, kurie norėtų susipažin- taip pat musu bendradarbės M. 
ti su Naujienomis ir galėtų tapti Miškinytės $50 premiją.

4AUJIEKOS palaiką rLm lietuviu de^okr/tirec pipet, bendra Izttiti- 
rijai ir remia visu lietuviu bendru oriui dirbtu bei tiksint

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuvių dauguma ririj parimetlmo. reto 
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yri mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų progi 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi 1 visus lietuvius pasekti lietuviškos 
/pandos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir j oi žmonių gerovei, riekiant visuotino lie 
Cariškų reikalų renesacar-
KMNUOJA: Chleigoja Ir Kanadoje metama — $30.00, pusei moty — I1CM, 

trlmi mėn. — $130, vienam man. $3.00. Kttoąe JAV vfetoat mefemi 
«— $26.00, pusal mėty — $14-00, vienam mėn. — $2-56. Užrietu*

— $31,00 metama. Susipažinimui riunčlema ssvrity Bemefcamąl 

Prašoma naudoti žemiau ssančU atkarpą.

MARDA NOREIEENi
2508 Wert SMM St, Chicago, HL S0625 • TeL WA M787 

DW*II» »«rirfnthn*i rMUt |**lrl,
•MAISTAS Ii 1UROFOS SANDtLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUITTf gift parcels stsvtci 

uei W. 4Wt M_, Chlctfe, lit «04W. — TfL WA 5-1717 
W3 J*. HalrtM Chicane, HL 40404. — T»L Ut IMS

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Chicago, HL FO6O8

Q SlunčiR doL Nojf<n< prcn<m^ratd, Fiihllkjtnk
rajaui proga paremdama# lietuvišką ipaudą.

Q Vajaus proga pražau riųsti Naujienai dvi savaitei rusipaži- 
nimui nemokamai Ir be jokių įaipareigoįimą.

PAVARO® IR VARDAS

ADRESAS

“LIETUVOS AIDAP
KAZE BRAZDZlONYTt,

PROGRAMOS VEDtJA
W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM SaL ai 8.00—10:00 p. m.

2646 W. 71 $t Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374

BALTAS SNIEGO PARI

4 VIENETŲ mūras ir sarai 
_ _ ė _ ----- -j

$38,800.
PALIKIMAS — 5 kam barti 

tu mūras ir garažas. Įreng 
mantas, centrinis oro šildym; 
dynaas bei kiti priedai. Tuo 
ulimti, gražioje gatvėje M 
Parke. $29,900.

LIUKSUS RANCH beveil 
romėnu mūras. 3 miegami, 
dvi šildymo kontrolės. Daug 
2 auto mūro garažas. Tik par 
pirksit už $40,000.

GRAŽUS 5-kamb. apie 20 m 
Pušu medžio beismantas. 2 < 
ražas. Marouette Parke. Tuc 
užimti, $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garaž 
ąuette Parke.

TVIRTAS 2 aukštu mūras 
ir maloni biznio patalpa 2 a 
ražas. Savininkas nusileido iki

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

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 į jas gazu šildymas. Našlė alk 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64,200.

15 M. 3ENUM0 5% kamb., 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas, 
63-ria 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

i951 W. 63rd St TeL 436-7878

Tai ką jis žino?
Vliko pirm. p. Valiūnas, kab 

bedamas Vliko seime, Florido
je, apie Vliko veiklą ir Belgrado 
konferenciją, paminėjo, kad 
kun. Pugelevičius ten dalyvavo 

i ir,kalbėjosi su įvairių valstybių 
atstovais. Paklaustas, ką jiš 
.mano apie Alto pirm.= Dr. Bobe-: 
lio dalyvavimą Belgrado.konfe-i 
rencijoje ir jo veiklą, gerbiamas 
pirmininkas atsakė, kad. j is apie 
tai nieko nežino, nes: niekas jo. 
apie tai neinformavo.

Gražus atsiliepimas, Vliko pir< 
mininko. Tai kokią jis spaudą 
skaito? Tur būt, tik Draugą. 
Gal iš rišo mažai jam rūpi Ame-, 
rikos lietuvių ir Alto veiksmai? 
Ne veltui jo dešinėje sėdėjo as
muo, kuris yra ištisas knygas 
prirašęs niekindamas Vliką ir 
Altą. Argi ir jairi/kaip ir tiems 
bendradarbiauto] ams Altos vei
kla nenuis gadina.

Ignas Petrauskas

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai j
./ 1 ? ^atspausdinti

lengvai skaitoma ir 
įdomi; 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 Are,
Chicago, Ill. 60629

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

dUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomiaiskua

4243 W. 63rd 5t., Chlctse
" TeL 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Stra

TeL 737-7200 arba 737-85

HELP WANTED — MALk 
Darbininku RtllrU

WATCHMAN
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

R. LAVIN & SONS, INC.Į .....
3426 So. Kedzie Avė.

An equal opportunity employer.

♦E

BRICKLAYER
Experienced Mason 

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
’ Apply —

R. LAVIN & SONS, INC.
A426 S. Kedzie Ave.

An Equal Opportunity Employer

BUILDERS AND CONTRACI
Namv Statyba Ir Remontą

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu C h logos miesto lok 
Dirbu ir užmiesčiuose srslf 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tat 927-3559

42—W M.' AMŽIAUS YAIRUO1 
Tiktai $98 pusmečiui avto^ 

Liability apdraudimas ponainln
Kreiptis .•?-

4M5 S«. ASHLAND AVI. 
52M773

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINTI

Pardavimas Ir Taisymaa .
2644 WEST 49th STREET

Takf^ REpuMk 7.1941

M. il M KUS 
>Mary

1NCOM1 TAX SIRVICI 
4239 £. TM, 154-7^
Taip pat daromi wtimab rimlr 
^kvietimai, pildomi pf

• AB JAU PASIDARĖTE'1 '' 
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI

Su legaliJkomis formomii
Knyga su formomis gauna 

ma *NaujienŲr administracijoj 
Knygos kaina 13.. Su legalilko 
mis formomis — 13JO.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reilde DerbhMnlcv Ir DerMrtfnklv

REIKALINGI VALYTOJAI

FORK LIFT MECHANIC
for repair Clark, Toyota, Paylo-|
ader and other industrial equip- jymal ir kitokį tdaukil 
ment; propane gas driven. Stea- »■«■■■»■
dy work with all fringe benefits.

Apply —
V R LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer

i

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštas 

P. NEDZINSKAS, 4045 Arclmr A« 
Chicago, IIL 40632. Tai. Y A 7-598

MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background
conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other* 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN&S0NS,INC 
3426 S. KEDZIE AVE.

An equal opportunity employer

OP
ZL3

’ Frank ZapoIIi
<208^1 W.TSfh St,

• GA 4-8654

tun tAta

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

677-S4A9
Priimami patyrė dženitoraios darbuo
se vyrai ir moterys dirbti Chicagoje 
ir jos priemiesčiuose.

Reikia turėti savo transportacijos 
priemones ,

Kreiptis asmeniškai nuo
3 0d 6 Vai po pietų.

KIMCO CORP.
c&CAif> likt k. TTOMBAY, FSR8BUARY Itft

REIKALINGAS DŽENITORINIŲ 
PATVARKYMŲ SUERVIZORIUS

Reikia kalbėti angliškai ir lietuviškai, Į 
taip pat turėti patyrimo kontrakto- 
rinio namo priežiūroj. Labai geras 
atlyginimas, dalyvavimas pelno skirs
tyme ir priedai. Pradėkite savo kar
jerą su pirmaujančiais šioje srityje.

Skambinkite susitarimui pasikalbėti

1—5 vai. po pietų.

Kalbėkite su Tom Herbick.
TeL 583-2400

NOR.^AHA
BURSTUNJ 

fc.TaL 2S3-&53




