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Z
MASKVA. — AP pranešimu, 

Sovietų mokslininkai skelbiasi 
surinkę tikrus .rodymus,kad Si
bire egzistuoja tamsiais-plaukais 
apžėlęs, klykiančiu balsu kly
kaujantis laukinis žmogus, kai 
kuriomis savybėmis primenan
tis Himalajų kalnų “Sniegžmo- 
gį” arba Pacifiko šiaurvakarių 
“Didkojį”. Sovietų žinių agen
tūra primena, kad “patikiriau- 
siai ’’toks laukinis žmogus buvo 
matytas 1950 metais prie Ady- 
čhi upes. Sibiro gyventojai ja- 
kutai tą padarą vadina “C-huchu 
naa, tai reiškia “pabėgėliu” ar
ba “išmestu”.

LONDONAS. — DP paskel
bė, kad Saudi Arabijos kara
liaus tikrojo brolio anūkė 23 
metų amžiaus kunigaikštytė 
Miss Miša savo senelio Įsakymu 
buvo sušaudyta už tai, kad “pa
darė mezaliansą”—ištekėjo už 
nekarališkos kilmės vyro, o jos 
jaunam vyrui liepė kardu nu
kirsti galvą.

BAKEREFIELD, Cahf.—Tirš- 
štpje migloje skridęs trečiadie
nio rytą lengva Į Cessna Turbo 
210? lėktuvas atsimušė i moky
klos kafeterijos pastatą. Pilotas 
ir visi 6 į darbą prie alyvos pom
pų skridusieji- darbininkai buvo 
užmušti.

NEW YORK. Kanada Įtei
kė Jungtinėms Tautoms pasiūly 
mą arčiau žemės pasaulio erd
vėje nustatyti “beatominę zo
ną” ir paskelbti moratoriumą, 
kol bus aiškiai ištirti branduoli- 
nės< radiacijos pavojingumai, ne 
leisti jokių atomų branduoliais 
nešinų satelitų. Daug anksčiau 
prezidentas Carter primygtinai 
siūlė Sovietų Sąjungai, kad sa
telitai su radioaktyvia medžia
ga būtų uždrausti siųsti Į erd
ves.

/

LONDONAS. — Sunday Tele
graph paskelbė Gallup Instituto^ 
apklausinėjimo duomenis, kurie 
rodo, kad kas antras anglas mie 
liau norėtu gyventi be spalvo-' 
tųjų ir kad valdžia geriau pada
rytų kiekvienam spalvotam imi 
grantui grąžinusi jo atvažiavi
mo išlaidas, paskatintų grįžti at 
gal į jo kilmės rietą.

— KEMPTEN, Vak. Vokieti
ja. — Nepaprastai tirštoje mig- 
Joje Ulm •— Kempten autostra
doje praėjusį šeštadienį viena
me automobilių susidūrime 38 
automobiliai nukentėjo.bet kiek 
nukertėjo juose važiavusių žmo 
nių, nepranešta.

Vasario 27: Vilana, Fortūnatas. 
Vilmantė, Žvaigonė. Gi n vilas, 
Ašmantas.
Saulė teka 6:32. leidžias 5:36
Or**: kaltu *

Chicago/nt. —Pirns*' Monday. February 27. 197$
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PENKTADIENĮ GRIEŽČIAU PRAŠNEKO,

Chicagos Lietuvių Tarybos suruoštas siu mėty Vasario 16 dienos Lietuvos nepriklausomybė* paskelbimo 60 metu sukakties minėjimo 
vaizdas. Didžioji mokyklos salė ir balkonas buvo pilni. Susirinkusiems Chicago/*lietuviams kalbas pasakė sen. Robert Dole, Dr.

Kazys Bobelis ir Dr. Jonas Genys. Foto V. Noreikos

GESO TANKO SPROGIMAS UŽMUŠĖ 21 
ŽMOGŲ, SUŽEIDĖ VISĄ ŠIMTĄ

Prezidentas buvo pasiryžęs imtis giežty 
priemonių prieš užsipyrusius angliakasius

WASHINGTON, 1). C. — Prezidentas Jimnųv Carter šešta-? 
dienio rytą paskelbė, kad 82 dienas besitęsęs angliakasių streikas 
jau baigtas. Prezidentas ('aineris. išsikalbėjęs su kongreso va
tinis, buvo pasiryžęs taikyti Taft-Hjarley įstatymą, kuris baudžia 
ne tik užsipyrusius savininkus, bet <r angliakasių unijos vadus, 
nerodančius nore susitarti dėl darbo sąlygų ir atlyginimo.

Į Penktadienio popietę preziden 
į tas griežčiau įspėjo angliakasių i 
atstovus, o šeštadienio rytą abi 
pusės jau paskelbė, kad pavyko > 
laikinai susitarti dėl naujų dar-i 
bo sąlygų. Kasyklų savininkai į 
pasižadėjo kelių metų laikotar- 
pyje pakelti angliakasiams atly 
ginimą už kiekvieną darbo va
landa. Prezidentas reikalauja.!■ 
kad tuojau būtų imtasi' priemo- i 
nių anglims kasti, ‘nes keliu vai ’ 
stijų elektros jėgainės veikjbai-Į 
gia turimas anglies atsargas ir -;

Maskva pasitiki | New Hamshire statys
čekų Husaku

Sprogimas išgriovė visas miestelio centro 
krautuves, savivaldybės pastatus

WA VERIA”, Tenn.—Sprogęs suspausto propane geso 
stam stovyje) tankas, užmušė 21 - žmogų ir sunkiai sužeidė
visą šimtą. Ne tik L Waverly, bet ir iš gretimų miestelių atvy-

(sky-

PRAGA, Čekoslovakija. — če- j 
kų komunistų partijos pirmasis 
sekretorius, grįžęs iš Maskvos, 
sukvietė apie 70,000 partijos na 
rių ir pritariančių jo politikai Į 

I Praga ir pareiškė, kad Maskva
kusi pagalba bandė padėti sužeistiems ir apdegusiems žmonėms. I pį]niansiai j0 politika pasitiki. 
Geležinkelio linija buvo vežamas propane gesas, kuris, stuktelė-1 
jus vežamam tankui Į kitą vagoną, sprogo ir sukėlė didelį gais
rą. Pradžioje manyta, kad žuvo tiktai penki žmongs. bet vėliau 
paaiškėjo, kad žuvusių skaičius žymiai didesnis.
r

Šerifas Wayne Davis pareiš
kė, kad jis jau rado 16 lavonų.- 
Geležinkeliečiai planavo 
ti skystą gesą iš dviejų 
bet jiems nepasisekė.

Rasti senų žmonų I 
pėdsakai

Saukia dar vieną už- 
’ ' dara senato posėdi 

WASHINGTON. D. C. — Jau 
turėjo pradėti naujai paruoš
tos Panamos sutarties debatus, 
bet čios sutarties priešai parei
kalavo dar vienos uždaros sena-1 
to sesijos, kad galėtų aptarti ke-

Buvo pasklidę gandai, kad Hu- 
sakas jau visai neteko pasitikė
jimo ne tik pačioje Čekoslovaki
joje. bet ir Maskvoje. Jis nus
krido Į Maskvą^buvo paties Brež 
nevo priimtas, o kai grižo Į Pra 
gą, tai gavo leidimą sušaukti 
susirinkimą ir pranešti susirin
kusiems, kad jis o ne kas kitas, i 
turi pilną Maskvos pasitikėji-. 
mą. čekai jam priminė, kad Ma= j 
skva būtų geriau padariusi, jei
gu jĮ, o ne jis apie tokĮ pasiti-' 

įkėjimą būtų paskelbusi. x

WASHINGTON, D. C.—Tan- ]js -neskelbiamus dalykus. AiS- 
zanijoje rasti prieš pusketvirto i kjaĮ nustatyta,kad Panamos pre- 
mil. metų gyvenusių žmonių Pėd«ridento brolis Moises Torn jo va 
sakai ir dantų žiaunos rodo, j dovavo narkotikų prekybai J- 
kad žmogus jau gyveno žemėje f Ąy vakarykščioje sesijoje
prieš 3 milijonus ir šešis šimtus kelim. dalykai. Vė- 
tūkstančių metų. Geologų veda-J 
mį tyrinėjimai prieš pusantrų’ 
metų, rado žmogaus pėdų įspąu 
das, apklotas minkštais vulka
no pelenais. Netoli rasti dantys 
ir žiaunos? ši senienų rietą yra 
tiktai 30 mylių atstumoje nuo 
vadinamos Olduvai duobės. Tan 
zanijoje rasti likučiai šešiais 
tūkstančių metų senesni, 
rastieji Olduvai duobėje.

i liau kelias savaites užsitęs pa- 
1 čios sutarties paragrafų deba
tai. kurie gali užsitęsti, mažiau
siai. bent du mėnesiu. Pasibai
gus debatams, senatoriai galės 
pasisakyti, ar jie pritaria nau
jai sutarčiai, ar iš viso ją atme
ta. Administracija yra Įsitiki- 

| nusi, kad paruošta sutartis 
ne^11|gaus reikalingą dviejų trečdalių 

} daugumą.

232 SALT posėdžiai
GENEVA. Šveicarija.— Pra

ėjusią savaitę Jungtinių Vals
tybių ir Sovietų Sąjungos dele
gacijos derybose dėl strateginių 
ginklų aprftęjfeio ' turėjo jau 5 per eavaftę.

232 posėdį. Posėdyje. kuris tę
sėsi pustrečios \alandos. susi
tarta sekančią sesiją pradėti 2 
d. Nei viena, nei kita pusė ne
pasakė apie ką posėdyje kalbė- 

įjo. Posėdžiai daromi tik sykj

CHICAGO. — Ketvirtadienį, 
vasario 2.3 dieną, pasnigo tik 

i per pusę nykščio (inčio). bet 
tiek ir betrūko pasiek*i giliau
sios žiemos rekordą. Iki suj 77 
nykščių sniėgo rekordas tehe- 
galiojo iš 1969-70 metų, bet nuo 
ketvirtadienio Chicagoje sniego 
rekordas oficialiai skaitomas 
77.1 incai. Be abejo, žiema 

buvo besiruošę planus suma/.in- j bai^is nerodo noro ir snie?as 
ti elektros tiekimą pramonei irĮrekor<^ dar Pasiųs, 
gyventojams. Daugiausia sniego Šią žie-

jmą iškrito vas. 6 d. — prisni- 
Angliakasiai padarė kelias nuo. gUs 9 3 inčus ir per didžiąją 

į laidas paskutinę minutę, bet i sniego audrą sausio 26 ir 27 die 
Į bendrai paėmus naujas kontrak nas kada pasnigo 12.4 inčų. Vi
ltas patenkino veik visus ang-* slj blogiausia diena buvo sau- 

liakasių reikalavimus. 150.000 05 diena,
angliakasių gaus didesnes ai-į 
gas. jiems bus keliamos algos, I 
kai pragyvenimo indeksas pa- i 
kils ir bus mažinamas, kai , jis 
sumažės Be to, kasyklų savi
ninkai pasižadėjo nebausti strei 
kavusių ir dar streikuojančių 
darbininkų.

Iki šio meto dažnai angliaka
siai turėdavo dirbti sekmadie
niais ir šventomis dienomis, bet 
ateityje jie nedirbs sekmadi- 

| niais. Iki šio meto nauji ąnglia- 
1 šalininkų ir aplinkos švaros j kasiai kelias savaites dirbdavo

atominę jėgainę
WASHTNGTON.—NRC (Bran- 

duolų Reguliavimo ' Komisija) j 
paskelbė,kad ji vienbalsiai nutai 
rė leisti statyti Seabrook e $2.5 
bilijonų kaštuojančią atominės 
energijos gamyklą New Hamp
shire valstijoje.

Tuo leidimu baigiami 7 metus 
trukę ginčai tarp atominės ener 
gijos 
gynėjų. Praėjusų metų gegužės 
mėnesi buvo areštuota daugiau 
kaip 1.100 vietinių žmonių, ku
rie jėgainės statybos vietoje iš
sėdėjo per 2 paras protestuo
dami ir trukdydami staty-

Sniego norma per kovo mė- 
j nesi yra 7.7 indai ir per balan
di 1. žingeidu. kokia norma bus 
šiemet.

Po 232 posėdžių 
prisiminė SALT

MASKVA. — Sovietų prezi
dentas Brežnevas, perspėdamas, 
kad “labai daug nuo to priklau
so”. penktadienį kaltino esą

Šiaurės Airija
Kinai rusus pažįsta ’r palestiniečiai

LONDONAS. (DP) žino pa
tys iš savo patyrimo. Kinai uz-

LONDONAS..— Autoritetin
gų šaltinių žiniomis. Romos ka-|7 ‘ ,x. . ... i pagaminitalikų partizanai šiaurės Am- , . _ .

atakavo per savo spauda ir ra-, „ pa|estinos I?]ai9Tinimo
diją Sovietus kaltmdanu J^l organizacijos (PLO) gavo nau- 
vaidinant padegiko’ rolę pietų. ju siuntinj Ju terpe ir
rytų Afrikoje. Sovietų Sajun-}Amerikos M60 ku]. 
gą-tvirtina Kinijos žinių agen- kosvydžių ir sprogstamos me-1 
tūra Sinhua - vandens ir oro, Ap (Associa.
keliais siunčia Į Afriką nulzin.-.^ pr^s) fje ^]tjnjai atl 
skus kiekius jnnklų. amunicijos tu gink]u
ir žinomų. \ įsi padegikai veikiau žimniakad
^etimaL iskas&ais mnuosto-, (Irlandjof| Rejipublkos

I paskutiniu laiku yra gavusi ma-
Į žiausiai vieną ginklų siuntą iš j kasių atstovams.

liais; Sovietai nori būtinai įsi-j 
gyti savo strateginę bazę Indi
jos okeane, skelbia Sinhua.

— Advokatas

išbandymams. Jeigu- paajškėda-j “kai kas Jungtinėse Valstybėse 
vo, kad žmogus anglių kasimoj bando užblokuoti 
darbams netikdavo, tai jo galė
davo nepriimti, bet dabar ban
domojo laikotanuo nebus. Jei- 
gu žmogus priimtas į darbą, "ai 
jis skaitomas angliakasiu.

Dabar kieki venas patyręs an- 
• gliakasys už valandos darbą 
gauna $7.80, o trijų metų laiko
tarpyje angliakasiams 
nimas privalės būti 
dar $2.40. Pagal naują kontrak
tą kiekivenas angliakasys į die
ną uždirba $80. bet jis privalo 
pagaminti nustatytą anglių kie 

1 veikiančias taisykles, 
angliakasiai būtinai privalo pa
tvirtinti ar atmesti kontraktą 
10 dienų laikotarpyje. Anglia
kasių unijos vadovybė pareiškė, 
kad naujas laikinas susitari
mas bus patvirtintas žymiai an

l. jkščiau. Ji jau įsakė didesnių ka 
1 sykių darbininkams savaitės 

pradžioje ruoštis i darbą?"-
Prezidentas pranešė

naujai prasi
dedančias derybas dėl SALT 
(Strateginių Ginklų Apribojimo 
Sutarties).

Brežnevas kalbėjo Kremliuje 
įvykusiame aukščiausiojo sovie
to (komunistų ‘parlamento”) 
posėdyje, kuriame buvo išklau
sytas pranešimas aukšto lygio

atlygi-* delegacijos ką tik grįžusios iš 
pakeltas Washingtono pranešimo.

Sovietų kompartijos laikraš
tis Pravda savo editoriale aiški
na. kad SALT derybos tebepa- 
silieka įstrigusios dėl JAV grįž
tančių (kreisuoj ančių) sviedi
nių, dėl Sovietų atbulai šaudan
čių bombonešių ir ginklu tech- 
nok'" 
nevas 
SALT 
“didelė
kad JAV esą tokių, kurie norė
tų fas derybas užvilfiinti ir kad 
“nepasisektų jas baigti".

angliai 
kad streikas 

būti baigtas, nes jis ken 
Irving Pau- LO “prekių” mortarų svaidyk-’kia visam krašto ūkiui. Anglia-

PLO. Penkių tonu siuntinį—P-1 privalo
T rMor+urn c vn iri vlr - • V i □ via

Brež 
pripažįsta, kad 

pasiekta 
bet pridūrė.

> modernizavimo, 
tačiau 
pasitarimuose 
pažanga”.

prezidentas porą kartų patarė 
prezidentui Parteriui perimti 
kasyklas ir baigti streiką. Dali-

ter patraukė teisman Marshall! |jų, automatinių ginklų ir sprog kasių streikas jau pakenkė kra-! gelis anglikasių, nedirbo 82 die-
što ūkiui, prekybai ir pramo
nei. Užsieniečiai apskaičiavo., 
kiek jis galės dar pakenkti ir

vertę Europos

Field bendrovę už akcijų dirbti-įmenu — praėjusį lapkričio me
ną numušimą. Jis sakosi prara-jnesį belgai sukonfiskavo. Tie 
dęs 200 milijonų dolerių. Šerai Į ginklai buvo paslėpti elektros 
smuko, kai vadovybė nesutvar- Į transformatoriuose pakeliui iš numušė dolerio 
kė Carter Hawley pasiūlytų še- j Kipro salos į Airių Respubli- rinkoje.
rą j ką. | Amerikos darbo federacijos

naa. taip pat buvo nepatenkinti 
prezidentu, taip ilgai laukusiu 
griežtam žodžiui tarti. Anglia
kasiai ruošiasi darbui. Vietomis 
jau ateinančią savaitę jie pra
dės leistis į kasyklas.
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išyti” larplau-

VyiHos pevasarjMikas Šileikis

maičiai -510 J, Dr. Z. ir J. Danile-

Redaguoja MihAS slLElh

I?

TAUTA IR JOS DAxLE
Čiurlionio Galerijos, Ine. va-pm', bet :r ‘ j ai 

duvyijv. s vkdar .a ; asKatinti lie-ttme kalba *. 
tuvius turiiB.HKU* i,ent dalį kū-Į S<* dėk ilgumu 
lyiKkk SK rti savo tautai, suruošė* ii visuoinvaer k; 
i anųjų iaakiit lema Dailės 
i avouą ii nuorganizavo $l,00d 
premijom^. Ieškodama premi
joms mecenatų galerijos vado
vybė laišku kreipėsi 1 keliasde
šimt asmenų, kuriame buvo pa
rašyta:

“Tautos kultūros “knygoje” 
kuri susideda iš daugelio skyrių, 
dailės Įnašas yra nepaprastai 
svarbus. Dailininkai išlaikė ir 
prikėlė tautos sąmonėje kačip gy- 
v us senosios Lietu vos valdovus ‘ 
ir karžygius; dailės darbai iš-J 
plitę pasaulyje ryškiausiai liu-1 
dyja, kad lietuviai yra savita tau 
ta, turinti ne tik savo kalbą, bet 
ir skirtingą kultūrą.

Mes džiaugiamės ir didžiuoja
mės liaudies menu, kurio ir di
džiosios tautos gali mums pavy
dėti. Tačiau, tarp liaudies me
no, kurio vieno negana, ir M. 
IC Čiurlionio gėdijaus yra ne tik 
kraujo ryšys — jie turi ir bend- 
rą pagrindą: tai mūsų tautos gė- mes ir ateityje skatinti mūsų į 
rio ir grožio supratimas ir dva- t :
sinių vertybių branginimas.

Skurdus ir tragiškas buvo M. 
K. Čiurlionio gyvenimas, nes. jis 
kūrė “nemadingus”, paklausos

turime praneš-j 
J į mūsų laiš-| 
remi jų Fondui, 

atsiliepė šit asmenys: Dr. Jadvy-| 
ga ir Dr. Viktoras Duhiiiskai’ 
$250, Dr. V. P. Dargis$200, dai!.}- 
Mikas Šileikis $100į S. ir D. Ado-j

viriai $55, Zarasiškių klubas National Collection of Fine Arts Čiurlionio Galerijos, IllC. 
$50, Birutė ir Juozas BriėdžiaiEighth and G Streets, N. W^j

Washington, D. C.
December 27. 1977

I Independent Lithuania through
Mr. Adomaitis. Chairm
Čiurlionis Gallery, Inc.

Midland Savings and Loan 
4040 South Archer

Chicago, Illinois 60632
Dear Mr. Adomaitis:

At its meeting on December
8, 1977. the National Collection 
of Fine Arts Commission voted 
unanimously to accept the

Gen. K. ir K. Musteikiai $20, 
Monika Kripkauskienė $20 ir

j Premijos teko: Eleonorai Mar i 
čiulionieuei už “Lietuviškas ves
tuves” — 1 K)00, Verai švabie-l 
nei už “Jūratę ir Kastytį” — II 
5300. Magdeienai Stankūnienei 
už “Sodinimą’’ — III $200 ir 
Martynui Gramontui už “Ūki
ninkus” Garbės premija. Be 
šių premijuotųjų parodoje bu
vo vertingų ir įdomių kitų kū
rinių. kurie praturtino mūsų 

‘bendrąjį tautos lobyną.
Visuomenei padedant stengsi-

M Boats.
The work fills a gap hi .our 

r . .collection which we are espe- dailininkus atiduoti tautai pri-.j . .. . . . , . , .. , . _ . .. * t ciahv interested jld having cove-kiausancia kurvoos oau. Ma-| , ' . n n J. .. \ , red. The National Collection of’nonie, kad dailininkai su Ado-< . , • .. ... . r me Arts is always interestedmu Mickeviciuni tun banovtif. ,... , .. \ in discovering wavs in which’siekti ten kur vvzdys nepasie-L . , \ . .j immigrant artists have con tn-
neturinčius kūrinius.- Vienas ki- f.*a! ,aUZ 1 ° ^r° * nePu ibu’ted to the cultural life of thisJLlvLvli HAvlU^ ▼ AVlldo • ♦ • y?

tas išeivijos dailįninkas taip pat1^0^ 
bando kurti tai kas eiliniam pir
kėjui neįdomu, bet dauguma jų, 
kuria ką gali parduoti. To pa-; 
sėkmėje, tautos gyvenimo įvy-! Padėkos laiškas iš National 
kiai — jos garbingiausi ar tra-! Collection of Fine Arts už pa- 
giškiausi momentai lieka nea t-f dovanotą Povr’lo Puzino paveiks 
žymėti meno kūriniuose, kurie Jo “Laivai’ iš Čiurlionio Gateri-. f 4 Į
yra ne tik lengviausiai “skaito- jos, Inc. Chicagoje. ’Enclosure

Čiurlionio Galerija, Inc

DRAUGAS — VIENOS
KRYPTIES

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

6. Su turto perdavimu susijusių klausimų aiškini
mui ir paties perdavimo darbų priežiūrai, o- taip pat is 
narių mokesčių ir aukų įsigyto turto paskirstymo projek 
to sudarymui skiriama likvidacinė- komisija: pirminin
kas — ats. pik. Itn. Augustauskas ir nariai — politinis 
vadovas Kavaliauskas, pil. Goniondakis, Vidaus reikalų 
ministerijos atstovas Aleksas Survila ir Krašto apsaugos 
ministerijos atstovas pik. Itn. Steponaitis.

Likvidacinės komisijos būstinė — Kariuomenės 
tiekimo valdyba.

7. Likvidacija turi būti baigta iki 1940 m. rugpiūčio 
31 dienos.

8. Ginklų fondo statutui vykdyti taisyklės (V. Ž. Nr. 
651, eit 4752) panaikinamos.

veikla
Čiurlionio Galerijoje, Ine., 

4038 Archer Avė., dabar išsta
tyta mūsų dailininkų naujų dar
bų. Įėjimas nemokamas ir lan
kyti galima kasdien nuo 9 valij 
ryto iki 4:30 vai. popiet, išskyrus • vienas kitas leidinys,
trečiadienį*ir sekmadienį. Ket-I^1^15 savo tolesnei egzistenci- 
virtadienį atdara iki 8:00 vai.‘M gauna lėšų iš nelietuviškų 
vakaro, šeštadienį atdara iki šaltinių, nes nelietuvių reika- 
1:00 vai. popiet. Meno mėgėjai*lams tarnauja, bet “Draugas” 
gali atsilankyti pamatyti paro-ĮP^le šios kategorijos, rodos, ne- 
dos, o norintieji gali Įsigyti kū
rinių.

'‘Draugo*’ gruodžio 12 cL ve
damajame b. kv. rašo apie laik
raščio sunkią padėtį, nes iš pre- 

i numerates mokesčio išsilaikyti

priklauso. Nors laikraštį leidžia 
marijonų vienuolija ir jos dar
buotojai, bet faktiškieji dienra
ščio leidėjai yra patys skaity
tojai.

Nors leidėjai skaitomi patys 
skaitytojai, bet jie savo leidžia

painting by Paul Puzinas entitl- Ne peilio organizacijai
Čiurlionio Galelija, Ine. yra 

ne pelno, bet kultūrinė organi
zacija. Rengia meno parodas, w _____ ______
laiko galeriją atdarą publikai'^j^n6'''^ikražt^e ne. ^<5. 
lankyti. Bet jos kuklios paja- meet gali 'pareikšti savo mintis, 
mos ateina tiktai, iš rengiamą jog hfina išcenzūruojamos, arba 
meno parodą, kai už parduotus straipsnis ir visai nespausdina- 
kūrinius gaunamas tiktai 10-tas mas< įj. beveik neįmanoma ka- 
procentas. Tačiau Čiurlionio talikiškus reikalus apginti ka- 
Galerijos, Ine. Direktoriatas sten t^likiškam laikraštype, tuomet 
giasi . sukelti lėšų premijai už reikia kr6iptiS j kitą spaudą, 
vertingą meno kurmį. Premi-, DaIeiskim, kad ir “Drauge” gi- 
juotas kūrinys yra skiriamas porn(>grafinės knygos:

Į Laisvai ir Nepriklausomai Lie-. Almeno “Saują Skatikų” ir Ic- 
tuvai. Praeitą rudeni buvo pa- '^ko Mero “Skripcizas”. ‘ 

Joshua C. Taylor, įteiktos trys premi-
jos iš 1,000 dolerių. Tai dėka 
mūsų mielųjų meno mecenatu, kraštuose negalima pareikšti 
kurie skyrė pinigu premijoms. ’ sav° minčių, Ten reikia laikytis 

» Č. Galerija ir Toliau tikisi pa- ’ nustatytos linijos ir garbinti 
ramos iš visuomenės. * diktatūrą, O‘ laisvajame pasau-

Premijos paskatina meniniu- iyJe galima kritikuoti ir prezi- 
kus kurti vertingesnių kūrinių, dentą. Už nuslėpimą šnipų veik 

los, vak. vokiečių opozicija pa^ 
Šalino krašto apsaugos minis
trų

O į mūsų katalikišką ‘TDrau-j 
gą” jokios kritikos parašyti ne- ,] 
galima. “Draugas” yra vienos 
krypties gatvė. Ir ten gali ra
šyti tik išrinktieji, bet ne visi 
prenumeratoriai. Prenumerato
riai, be išimties turi teisę ir ga
limybę aukoti savo pinigus, bet 
ne kritikuoti. Nors demokrati
niuose kraštuose, be kritikos 
ir konkurencijos neapsieina nė 
viena valstybėj Taigi, negalim < 
būtį išimtimi ir mes, lietuviai,

country. The work of Mr. Puzi
nas is exemplary in that regard 
and your thoughtfulness in seek
ing us out for your donation 
is well appreciated.

Sincerely.

Dlrectol Tik diktatorių valdomuose

Netrukus vieni nepažįstamilaisvame pasaulyje.
Antanas Marmaasmenys tetefouavo žinių agen

tūrai, kad užpuolimas prieš jau
ną- bankininką laivo padarytas 
Raudonųjų Marksistu organiza-
Oi jos, kovojančios prieš ka^ita- kiečiai elektroniniu būdu seka 
lizmą. Policija tikslesnių žinių kelis plačiai po pasaulį važinė- 
apie pasikėsintojus neturi. jaučius Kanados biznierius.

'—Kanados vyriausybės sluok
sniai nepatenkinti, kad ameri-

1 Italai gengsteriai
Į peršovė bankininką

ROMA, Italija? — Du jauni 
italai gengsteriai iš pravažiuo
jančio motociklo peršovė Geor- 
gio Birghetti, Casa di Rispar- 
mio banko viceprezidentą. žaiz
da nebuvo labai sunki. Birghet
ti, tuojau pats sėdo į savo ma
šiną. nuvažiavo prie ligoninės, 
išlipo ir pats miėjo prašyti pa
galbos. šis nedidelis bankas yra 
visai netoli Vatikano. *

1

už Krašto Apsaugos' Ministerį 
j Kaunas, 1940 m. rugpiūčio 6 d.

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

L Dovana A Puškino vardo muziejui
- — ' i

Bolševikinė Lietuvos vyriausybė Lietuvoje Marku
čių dverą su visais daiktais, trobomis, parku ir invento
rium nutarė padovanoti Maskvai.

IL Rusiškų gimnazijų steigimas Kaune ir Marijam
polėje

IIL Žemės Ūkio Ministerio įsakymas — propagan
dinis padidinti žemės ūkio darbininkams 20% atlygini
mą. .

IV. Kaip vyksta žemės pertvarkymas (propagandi
nis prieš įsteigimą kolchozų).

DARBO LIETUVA Nr. 48
- VIII. 1L

Dovana A. Puškino vardo muziejui
KAUNAS, ELTA. 1940 m. rugpiųčio 9 d. Ministerių 

Taryba nutarė Markučių dvarą, kuris anksčiau priklausė 
poeto Aleksandro Puškino sūnui ir kuriame yra užsiliku 
šių nemaža pačiam poetui priklausančių daiktų, trobas, 
parką ir inventorių padovanoti A. Puškino vardo muzie
jui Maskvoje.

3 Vidurinės mokyklos — Kaime ir Marijampolėje )
— pagal SSSR mokslo planą ir programas *

1940 m. rugpiūčio 9 d. Ministerių Taryba leido švie
timo ministerijai įsteigti Raudonosios Armijos šeimų 
vaikams Kaune ir Marijampolėje po vieną dešimtmetę 
mokyklą (pilnutinę vidurinę mokyklą), kuriose mokslas 
būtų einamas pagal SSSR vidurinių mokyklų mokslo pla 
ną ir programas dėstomąja rusų kalbą. E.

ŽEMĖS ŪKIO DARBININKAMS 20% 
padidinamas atlyginimas

DARBO LIETUVA Nr. 48

žemės ūkio ministerio įsakymas
Skelbiu šį Ministerių Tarybos 1940 m. rugpiūčio 9 . 

dieną patvirtintą įsakymą: - -
Į 1. Visų valstybinių ir privatinių žemės ūkio darbi

ninkams — ordinarininkams, kumečiams, bernams, pie
menims ir kitiems, gaunantiems pagal samdos'sutartį, 
sezoninį ar mėnesinį atlyginimą, jų. gaunamą pinigais, 
javais ir kitokiomis reikmenėmis atlyginamą įsakau pa
didinti 20%.

2. Šis įsakymas veikia nuo 1940 m.. rugpiūčio 1 die
nos. . i

Affidca if fha >laee that Ib raaia 
cwt rf dreams. Ani, ILS. Savings 
Sends have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
ids years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti- 
«lar dream by joining the Payroll 
Savings Flan where you work, or the

New E Beads pay 5l» % Intanat bald ko
tMtuMtv < 5 ymra, 10 xaedha (4tr tha 
yatr). Bonds arv raplMnl if loat, atolan. cr

Take stock in America.
J 2212 WEST CERMAK ROAD ' CHICAGO, HXINOIS fiXOt 

Pnxa Kawucska^ tntUtai Hraoet YlrpaJa 7.7747 
BOORSi Man.Ttte.Pr 1.9-4 Thur.9-8 gat. 9-1

Jo vykdymą prižiūri žemės Ūkio Ministerija.
Inž. P. Šklėrius, 

už žemės ūkio Ministerį-
KAIP AAKSTA ŽEMĖS PERTVARKYMAS

DARBO LIETUVA Nr. 48
, 1940. VIII 1L

KAUNAS, ELTA žemės surašymas bei paėmimas 
beveik baigtas. Iki rugpiūčio 10 d. iš viso buvo paimta 
585.701 ha. žinoma, tas skaičius galutinoje išdavoje gali 
kiek pasikeisti, nes iš gautų pranešimų matyti, kad ne 
visos komijos vienodai tiksliai suprato duotas instrukci
jas ir kai kuriais atvejais dėl skubotumo galėjo suteikti 
ne visai tikslias žinias. ’

Prašymų žemei gauti iki rugpiūčio 10 d. viso buvo 
paduota 156.842. ,ri it

(Bus daugiau)

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
2 _ NAUJIENOS, CHICAGO *, IU- — MONDAY, FEBKUABY 27.1971



Iš Celebis skridau i Hongkongą
ls Celebis salos nutariau tektų dar kartą ten nuvažiuoti, 

skristi tiesiai į Honkongą. Pri tai jau būtų daug lengviau. Aš 
siklausiau įvairiausiu pasako- jau žinočiau, kaip tiek daug 

_ s- neprakaituoti ir taupyti ener-1 
tojų šešias tautas, apie jų skir- giją.

Hongkonge atsigavęs, išėjau

jimų apie Celebis salos gyven
tojų šešias tautas, apie jų skir
tumus, bet apie ramų visų gy-I 
veniiną. Visi salų gyventojai pasivaikščioti ir nuėjau į man 
buvo darbštūs, gaudė žuvis, au pažįstamą restoraną vakarie- 
rgino ožkas, sodino daržoves, • nės. Ten aš dažnai užeidavau 
kad galėtų išmaitinti savo šei ir seni patarnautojai mane jau 
mas ir vaikus. Jis neužmiršda' pažino. Kaip paprastai, i 
vo •ir senelių. | kiau mėgiamos sriubos ir

Iš Celebis salos dar užsu- sos. Kiek nustebau, kai 
•kau trim dienom į Ternate, padavė sąskaitą.

Kai paskatinį kartą ėi 
vau, tai už tokį 'patį 
mokėjau t> dairi
patį maistą ir už tokį

io vadi>\auja*
ma

apskritu

urs Lą dieną Allegheny 
Commissioner, Hou. 
Poe rs t er, artimas P.

mintyje.
County
Thomas
Dargiu draugas.

nc-i kiekviena sekmadienį sk \ i 
| Lietuvos N< priklausomybės m 
i nėjimui Kiekv:eno sekniad^;

^itLsburghe iš galingos 
stoties WPi I , yra g rd: 

. trijose' \ a!stij >se, tai y r

užsa *
■ mė-
ma n

Turiu pasakyti, kad v’sose sa
lėse oras buvo nepaprasiai 
tvankus. Visą laiką teko praJ 
kaituoįi. Bet žmogui ateina1 
toks laikotarpis, kai išeina vi-: 
sas prakaitas ir nėra kuo dau 
giau prakaituoti. Tada ateina 
silpnumas. ŽYnogus nieko ne
nori, bet tik poilsio ir vėsesnės 
vietos.

Po Filipinų salas išsiblaš
kiusieji turistai per savo tu
rizmo agentus patyrė, kad iš 
Manilos ruošiamas lėktuvas į 
Honkongą, pirma pasitaikiusia 
progą grįžome į Pavao o v 
ten patraukėme tiesiai į Mani Į Pradžioje jis man nieko pe
lą. Ten sulipome į didelį kej sakė, bet netmkus mirktelėjo, 
leidinį lėktuvą, kuris nunešė! akimi ir tarė: 
mus į Hongkongą. Ten jau tu| 
Tėjome užsakę kambarius Homdysiu bi 
gkongo — Hilton viešbutyje. 
Gavęs kambarį ir atsik\iepęs 
tuojau priguliau ir atsigavau. 
Hilton hoteliai visi vienodi, ir 
visur pilni. GaĮi gauti kamba
rį liktai iš anksto jį užsakęs. 
Hongkongas man pažįstamas, 
nes ne vieną kartą fen esu bu
vęs. Kelis karius važiavau tie
siai į Hongkongą bet šį kartą 
ten pasukau tik todėl, kad no
rėjau atsikvėpti ir pailsėti. Ke
lionės po salas įdomios, 
varginančios. Reikia prie 
klimato priprasįi. Jeigu rqan buvo pakrista į geriausią res-1 tie žmonės sumokėjo už vaka- 

rienę, taiė patarnautojas.
r ,, , , , .............. ... ^- — ^ Pasiskaičiau ir jam atsakiau:

:iiok <• t1
►0. Kodėl taip yra?
*?au.
Taip yra tod< 1, kad per tuos 

• Kelis metus viskas žymiai pa- 
I brango, - man atsuk-- patar-

» V 
r t

Į nau toj as.
Maistas

\ rikoje, bet
in'*11 oro t estu oda m ‘is n ries — „.<*** *-^- .

’ > f 1 Hongkonge pristatytu pačiy moderniskiausiy namy ir įvairiausiais patogumais, bet trinkoje dar ir šiandien ne
kartus didesne sąskaitą. tik vandeni, bet šviežias žuvis, šiltą maistą ir- įvairiausius skysčius kiniečiai tebenešioja naščiais. Rasčiauskas 

nustatė, kad Hongkonge paskutiniais trim metais viskas labai pabrango. Paskutinėje savo kelionėje šiame mieste 
jis praleido tris paras, aplankė senus siuvėjus ir restoranus.

pabrango ir A me
ne aš jam

tora n ą vakarienės. Foto nuot
rauka rodo keturias japones, 
dainininkes ir 8 vvrus artis-

Pahuik. ponas, aš tau paro- 
ngu maistą •pntar-4’ 

navimą. fare ir nuėjo į kitą lūs. 
kambarį. Iš ten jis man atne< Nuotr:,u^a nieko ypatingo

pūslelės. Jie valgė 6 rūšių pau jau, bet ir viskas; drabužiai, 
kštieną, 100 paukščių Liežuvė-^ batai, patarnavimai. Anksčiau 
l,ius. Turėkite galvoje, kad Hongkonge galėdavau daug ko 
dramblio kaulo smegenys tu- pigiau nusipirkti, o dabar nie- 
rėjo būti atsiųsti iš Tailando,}.ko pigaus ten nėra. Pabrango

• Saufh China Morning Post nesako, bet ji į pirmą puslapį lydekos turėjo būti atsiųstos iš maistas, bei pabrango visi I long 
pusią’pateko dėl’ nepaprastos vaka- Ochotsko jūros, o meškos pa- kongo gaminiai. Galima saky- 

Nepaprasta vakarienė gautos Nepalyje. Visa tai su- li? kad Hongkonge viskas taip, 
vežti — brangiai kainavo. BeHcaip Amerikoje. Už drabužius*

numeri, kurio pirmame 
pvje aprašyta japonu žymią iticne 
kino artistu vakarienė “Amba kainavo nepaprastus pinigus, 
ssa d o r” v i esb 111 y j e žinia buvof Už dvylikos žmoniii joponišką to, reikėjo mokėti, kaip visaj apavą ir kitus gaminius reikia

1 * VI • 1 • * - 1, _ - .__  _ C - 1___ — .J 1 - l A — ~ ~ T 1 . , • —_ T —X ■ *1 * rf-r 1 , i .1 . i .i z-\l r .i I i i i zs "It- 1 • » zvl r Xzt *T - rs 1 •

kiečių leidžiamas dienraš-
■ vakariene filmo direktorius ge tai pagaminti, kad pagaliukais 
raj darbą attikusiems

ris Įdėjo žymių Japonijos kino tams sumokėjo $100.000.00. Aš tų 
artistų vakarienės fotografiją, tuonis tūkstančius dolerių, įs- 
Artistų grupė buvo atvažiavu-j kaitant ir arbatpinigius.

bet si Į Honkongą sukti filmo. At-j - Tu'skundicsi. kad $7,50 yra 
te likusi paskirtą darbą, i ’ ’•grupė, brangu, tai pažiūrėk, kiek ši

artis- valgantieji japonai artistai bū
ta rp u 

man davei paprastą jautienos 
gabalą, r

Hongkonge pailsėjome, atsi- 
vame ir pasiruo.šėme kelionei 
i Indonediją. šį kartą ruošėmės 
skristi tiesiai į Jakarta, patį 
didžiausią Indonezijos miestą

— Jie sumokėjo šimtą tūstan- Bendrai paėmus, reikia pasa- 
čių, bet pažiūrėk, ka jie gavoJkyti, kad šiais dviem metais 
dramblio kaulo smegenų, meš- viskas Hongkon. pabrango. Ne 
kos lopos raumenų, lyiiekos tik vakariene, kaip aš minė-

mokėti tiek, kiek tenka mokė
ti ir Amerikoje.

Iš Hongkongo išskridau j Ja 
kartą.

VASARIO 18 MINĖJIMAS ORO BANGOMIS
Whereas. on February’ Ilk 

191X, the Republic of Litruania 
thr v \ off the control of Russia 
and (*er:nnnv and declared its

form <>f government.

d u erti the number of illiterates, 
and unproved human relations 
and Ila r ąuaiity of life; ,m<l.

Whereas, following two deca
de < of peace, tiaiaprility and joy. 
the twin .spectres of cruel and

r>t:i nisni encroached upon this va
liant nation which Avas over
whelmed ami thrust ągain into 
captivity, with any of its loyal ci
tizens inhumanly executed or de

ne tik pasakė [ ported to lands on the fringe of 
įspūdingą kalbą, bet taip put civilization;
pranešė, jog Pittsburgho ir Alle
gheny County-Apskritis, minint 
Lietuvos nepriklausomybę, skel
bia, visą savaitę, kaipo Lietuvos 
Nepriklausomyl/ės minėjimo sa
vaitę, sykiu perskaitydamas pri
imtą rezoliuciją, kuri skamba 
sekančiai:

Board of County Commissioners 
Pittsburgh, Pennsylvania

RESOLUTION
Whereas, in this blessed land 

of America we believe that free
dom means tre supremacy of 
human rights; and.

Whereas, the history’ of man
kind sympathizes with those na
tions that have sought to cast 
off the yoke of tyranny so that 
their people may envoy free
dom of thought and expression; 

i and.

Now. therefore be it resolved, 
that this Board of Commissio
ners does hereby commend all 
those who. mindful of the pre
cious heritage of political liber
ty. console (he peoples of Lithu
ania who endur? their plight 
with courage and hope;

And. l>e it further resolved, 
that we reaffirm the policy of 
this Nation in dedication to the 
cause of a Free Lithuania; that 
we proclaim this week of Fe
bruary 13 through 19, 1978, as 
‘Lithuanian Independence Week* 
on the 60th Anniversary’ of such 
Declaration, and that we offer 
support and prayers for those 
working toward a Free Lithua
nia based on their unbounded 
Faith in God.

* jĮerW«W39

-1785 So. Halsted St, Chicago, UI. 60608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 pusUpiafs su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarf senus {• 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų, vietovardžių sąrašas. Knygc< 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

PeTtiundmui paštu reikia pridėti dar 50 tentą.

131

Hair formula JIB Is PatehUdJ^tifctaxUed In Bwttsferland and’ IM 
Registered in USA, CanadK It eurea Daadru«. FslUa«
Hair, Itching scalp, Splitting ends, strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BAUD or QRET. t(H?% Guaranteed. Listed in' 
Druggist Red-Blue. Book. Dnaį's-Chemlst Order STRAIGHT 
.TIB LAB.: J J, 2557 W. 49th SU 1440 W. 47th SL, So. 50th 
Ave. & 14th SC, Cicero, BL, 1147 A. Ashtaad Ave^ 2884 N<X 
Milwaukee Ave^ Chicago, SL JTB Medicine Liquid 8 oju 
16 week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Sena Today!

LABORATORY, 1457 So. 49th Ave^ CICERO, ILL. 60650

KNYGOS ANGLŲ KALBA
* J. Jnmln«, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 
įprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai tiilius. gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2J0.

Dr. Juozas B, Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Metuvos Isterijoj 
santrauka nuo pat senąją amžių iki pokario metą. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

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

' Dauguma šią knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitu knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą. .

Resolved and enacted this 19th 
day of February, 1978.

[ For the Board of Commissio
ners County of Allegheny.

Thomts J. Foerster

FRAXKFURT.— Praėjusiais 
metais Federalmėje (Vakaru) 
Vokietijoje mažiausiai 3800 as
menų mirė nuo narkotiku. Tai 
yra 10 kartų daugiau, kaip 
prieš 7 metus. Bendrai “nebepa 
gydomų narkomanų” skaičius 
vak. Vokietijoje esą apie 4,000.

_  Fordas ir General Motors 
praeitais metais daug uždirbo, 
o Chrysler bendrovė — nieko.

Išėjusi fpaudos ir galima gauti knygų rinkoje

'AM
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiku. 102 psl. Kaina $1.50.

t 
ie

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

1735 So. Halsted SU Chicago, HL S0608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

_ Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą AdomaitĮ - Dėdę šerną » 
meniškai pažino?-skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitę. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražią istoriją. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtą žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekviena, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimai, rašytojo ANTA
NO ROKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 

.duos progos susipažinti su mūsų pirmąją išeivių šviesuoją gyvenimu 
ir ją kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA ‘‘NAUJIENŲ^ ADMINISTRACIJOJE
KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iŠ vardintomis knygomia 
CU suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Joetas Kipačlnskai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apld- 
džiaut Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juosas Kapačlnskaa, IŠEIVIO DALIA. Attiminimai. Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniąją atsiminimą tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai mu
štruota. 300 pti. Kaina 7 dol.

eiKAGIETM ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* UETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta Į anglu kalba.

M. ZaUenko. SATYRINES NOVĖLtS Genialaus rusą rašytojo 
60 satyriniu novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, KiELIONt | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Aw 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaakivimaL Abi knygos parašyto* lengvu, gražiu rtiliuml,

Prrf. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsą likimą. 
Kaina 33. -

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTtJl,

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«u|l«nos» •allmą >»vff pvfkty knyrų, kurta iMpoai bei kaklą 

knygų spintą ir lentyną.
Aleksandru Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Jdomfts jaunu dieną 

ittimlnimti ir įvykių bei vietą tprašymii, titaftomi kaip 
mania. 367 pti. Kaina 18.

A, Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimą įvykią prtriminL 
tr laiko įvykią Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymat Ecrtira- 
tyti į 12 dalią. 296 psk. kaina ffi.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomaa. Gra
žiais viršeliais. 338 pti. Kaina S8.00 Minkštais virš. 15.81

Pref. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ l$+6- 
RUA, I dalia. 206 pti., Įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalia, 225 pti., įrišta — S3,00. minkš
tais viršeliais---------------------------- ---------- ----------

Henrikas Tomas — Tamašausku LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais. Oto- 
stradjomls ir dokumentacija. 336 psL, kaina $8.

P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalią Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NarOnš, TRYS IR VIENA, jaunystės tftimlnlmaJ

Ba fr kiti MdinLd yn rrrmauš
NAUJIENOSE, 173? S«. HALITE D ST^ CHICAGO, FLU 4O4SS

M. Godelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 
patilptai _------------------ —------------------ ----------------

Knygas užsakant rvfkia pridėti 25 et. pašto fllsidomi.

NAUJIENOS,

ar plataną portalą. 17.T? S. Saluted St, Chlcxr®, HL SMC8. — T»L HA 1-41**
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aru taupomi Jfis, pinigai at
liek* dideliu* darbui. Pinna, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie no« 
ša iki ~ >

7%%
palūkanų, priklausomai nuo jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ląskaitot 
neša

UNIVERSAL
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais. TaL 421-8070
Įata!<o<s pietuose Kernas autoniobllianu pastatyti.
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Broliu sukeltas skausmas
Pasaulio Lietuvis, kalbėdamas apie JAV Lietuvių 

Bendruomenės permetimo Į Ameriką 25 metų sukaktį, pa 
rašė Įžanginį “Gražus subrandintas vaisius”. Apie to vai
siaus “brendimą” vienas kitas dalykas spaudoje jau bu
vo paminėtas. Tuo tarpu galime tiek pasakyti, kad jis 
pradėjo bręsti labai jaunas, dar neužaugęs, nepasiekęs 
reikalingo dydžio ir neįgavęs saulės nešamos šviesos. Tai 
žino patys tos Bendruomenės diegėjai Amerikoje. Jiems 
aišku, kad jie nepajėgė apimti į Bendruomenę visų Ame 
rikos lietuvių, kaip jie keliais atvejais skelbė, nes nebu
vo pas juos reikalingos tolerancijos. ' •

Prieš 25 metų Bendruomenės idėją Amerikon atve- 
žusieji kalbėjo apie reikalą apjungti visus lietuvius, įs
kaitant ir komunistus bei komunistuojančius, bet tikru
moje jiems labiausiai rūpėjo išsilaikyti tos Bendruome
nės viršūnėlėje. Gyvenimas parodė, jog tai nėra toks leng 
vas dalykas. Kur žmonėms burnos užčiauptos ir kur skai
tytojai negali prasižioti, tokia tolerancija’ galima, bet 
laisvame demokratiškai valdomame krašte, kur gerbia
mos kiekvieno žmogaus pagrindinės teisės, tokiais me
todais nieko nepeši. Didelių laisvių krašte gali viena kar
tą pameluoti ir prižadėti, bet jau antrą kartą to nepada
rysi. Joks save gerbiantis žmogus melagio neklausys, 
prieš klastą protestuos.

Tame įžanginiame kalbama apie visus “subrandin
to vaisiaus” duodamus skonius ir iš jo išspaudžiamus li
kerius, bet ten yra vienas paragrafas, į kuri mažai kas 
tekreipė dėmesio. Į jį verta pasižiūrėti, nes jame išdės
tyta tos nesėkmės svarbiausia priežastis. Tame Įžangi
niame yra toks paragrafas:

“Tie visi laimėjimai nebuvo pasiekti lengvai, nes 
Bendruomenės keliu einantieji turėjo nugalėti daug 
kliūčių. Nedraugiškai kai kurių grupių Amerikoje 
sutikta, visaip kliudoma, o pastaraisiais metais net 

, įžūliai draskoma, Lietuvių Bendruomenė patyrė daug 
ir didelių nuoskaudų, kurios iš tikrųjų yra daug žiau 
resnės, negu atrodo, nes buvo patirtos iš ten, iš kur 
mažiausia jų buvo galima tikėtis, — iš pačių brolių 
lietuvių. Kaip tragiška stebėti, kai, nežinia keno 
įkvėpimu, xai kurioje spaudoje, yra brutaliausiai 
niekinami, šmeižiami ir net okupanto bendradar
biais vadinami kaip tik tie Bendruomenės vadai, ku

rie liet aviškojo idealizmo ir nemeluoto patriotizmo- 
Vedami žavėjosi jos idėja ir visus 25 metus joje nuo 
širdžiai dirbo. Gal kada nors kas ir supras kodėl taip 
buvo daroma, bet ar supras kada nors tų niekina
mųjų lietuviško darbo skausmą?... Turbūt, kad ne!”.
(PL 1977 m. lapkr. 935 psL).
Dabartinis PL redaktorius tokios problemos niekai, 

nekelė ir nekels. Kitų skausmai jam niekad nerūpėjo i 
neberūpi. Jam svarbu, kad jis pats aukščiausioje kėdėj 
sėdėtų, o kad jis, nekopdamas, gali vieną kitą sužeist, 
cai jam nusispiauti. Bet jo pavaduotojas, įdiegęs keliem 
leiteanantams JAV Lietuvių Bendruomenės mintį, tokiu 
klausimus gali iškelti. Jis pats tuo klausimu gana jauc 
naši, jam rūpėjo galimai greičiau viską teigiamai išsx 
ręsti, bet nepasiekė. Jis dėjo stiklinio namelio plytA 
prie kitos, bet viskas jam slydo iš rankų. 0 Jeigu smėli, 
pamatai neišlaikė ir namelis suskilo, tai jam buvo skau 
du. Tą savo skausjną jis išreiškė viršuje cituotame pa 
ragrafe.

“Subrandinto vaisiaus” autoriui labai skaudu stebė 
ti, kai “nežinia keno įkvėpimu” buvo niekinami, šmeižia 
mi ir okuponto bendradarbiais vadinami vadovai, kurie 
“lietuviško idealizmo ir nemeluoto patriotizmo” vedami 
žavėjosi jos idėja ir per 25 metus joje nuoširdžiai dirbo. 
Jeigu autorius nežino, tai mes jam priminsime, kas ir 
kaip šmeižė geriausius lietuvius idealistus, ne vieną kar
tą pasiiyžusius aukoti savo gyvybę skriaudžiamai Lietu
vai ginti. Kaip galėjo jaustis Bendruomenės apylinkės 
pirmininkas, išrinktas toms pareigoms dviem metams ir 
įdėjęs daug darbo apylikei suorganizuoti, kada iš centro 
atvažiuoja seržantas ir jam sako: “Tu esi niekas! Tu jau 
nesi joks pirmininkas”. ’’Bet palauk, kodėl? Kas atsitiko, 
paaiškink, kad suprasčiau”. “Man nieko aiškinti nerei
kia! Aš tau sakau, ir baigta. Tu esi niekas!”

Buvusiam Lietuvos karininkui, įdėjusiam daug dar
bo, laiko, energijos ir pinigų apylinkei suorganizuoti, 
atvažiavęs seržantas ne tik nerado reikalo pasikalbėti, 
net ir pasakyti, kodėl centras ėmėsi tokio žingsnio ir pir
mininką atleido iš pareigų. Atleido visos apylinkės daugu 
ma balsų rinktą pirmininką, o paskyrė mažai kam pažįs
tamą narį pirmininko pareigoms, sušaukė kitą susirin
kimą ir tame susirinkime pasakė, kad rinkti šios apylin
kės pareigūnai nėra jokie pareigūnai. O ką mes šiandien 
matome apylinkės priešakyje, tai yra tikri jūsų vadai. 
Hitlerinėje Vokietijoje panašus pareigūnų pakeitimas 
dar galėjo būti priimtinas, bet kai panašus metodas bu
vo panaudotas lietuviškame Cicere, tai sukėlė tokių 
skausmų, apie kuriuos niekas nebekalba ir girdėti ne
nori.

Autorius tvirtina, kad Chicagon atsiųsti seržantai 
buvo lietuviško idealizmo ir nemeluoto patriotizmo ve
dini tokiems žygiams atlikti, bet kaip galėjo jaustis tie, 
kurie tokio paties idealizmo ir tikrai nemeluoto patrio
tizmo vedini ėjo iš namų į namus, iš susirinkimo į susirin
kimą, kviesdami visus lietuvius stoti į apylinkę ir tapti 
vienos lietuviškos Bendruomenės nariais? Kaip gali jaus 
tis Bendi-uomenės organizatorius, kuris kvietė į lietuviš
ką organizaciją kitų politinių įsitikinimų ir kitokios reli
gijos, tvirtindamas, kad Bendruomenėje visos pažiūros 
yra toleruojamos, visi priimami, o čia staiga jis pats be 
jokių paaiškinimų iš tos Bendruomenės pašalinamas, 
Kaip gali jaustis apygardos pirmininkas, kuriame gerai 
susiorganizavusi šutvė visą susirinkimą užvaldo, o vė
liau ir apygardos pirmininką nuo pareigų atleidžia? Kaip 
gali jaustis apygardos iždininkas, kuriam iš po nosies, 
visus apygardos pinigus nuneša? Jis turi taupymo kny
gelę, bet neturi pinigų...

Pgaliau kaip jaučiasi tie “tarybos” nariai, kurie pri
versti iš tarybos išeiti dėl nelietuviško spaudimo ir noro

Kuršių manos

V KAROSAS

JAUNOSIOS KARTOS PROBLEMA
ik vos okupacijai. Šį savo įsitiki
nimą mėgino pertiekti jaunajai 
kartai.
Tuo nepasitenkindama vyres

nioji karta, matydama savo pre 
auglio skubų amerikonėjimą, 
mėgino nuo to sulaikyti vaizduo 
jant Ameriką juodžiausiomis 
spalvomis. Kiekvienas spaudoje 
nuskambėjęs kriminalinis ak
tas, pasireiškusi korupcija, rasi 
niai sąmyšiai nesėkmės vidaus 
ar užsienio politikoje buvo var
tojami įrodyti Amerikos^mora- 
linį supuvimą, jos hedonistinį gy 

, .x. . , ... . „ venimo būda, plėšimosi dėl do-buvo maitinami -pasakėlėmis .1.T. .. v 5 ... ’leno ir t. t. Lietuviu jaunajaiJie norėtu pažinti būną tiesa’, . . . . . . - J. .; . ... \ ‘ (kartai, patekus i zvmesmus uni-apie savo tautos praeiti, dabar-< ., . . , ,* x | varei ratile Irn Izi/ti -

tį ir numatomą ateitį. Nenuo-' 
stabu, kad vykstant moraliniam 
lūžiui tarp vyresniosios ir jau
nesniosios kartos, pastarojoj tu-

(Tęsinys)
Tas pats psichologinis dėsnis amerikiečių, vokiečių ir kitų 

pasikartoja, kai tėvai dieg:a lie-1 veikaluose susipažino su tikrą- 
tuvybę savo , vaikams. Užaugę Į ja Lietuvos padėtimi, kas turė- 
romantinėje-dvasioje, manė to-i jo iššaukti moralinį sukrėtimą, 
mis pačiomis priemonėmis per-Į Nuo tada jaunoji karta prarado 
tiekti priaugančiai kartai savaip [pasitikėjimą savo tėvais ir visa 
suprastą patriotizmą. Kad su-į 
stiprinus savo įtaigojimus jau
nuoliams, tėvai paprastai vaiz
duodavo Lietuvą, kaip pasakos 
šalį, kurioje per trumpą ,1a ką 
buvo pasiekti didžiausi laimėji
mai ir klestėjo pilnutinė laisvė. 
N esivaržydavo tvirtinti, kad 
Lietuva vien tik savo pastango
mis iškovojo nepriklausomybę, 
kad trumpu laiku atsistatė iš^ 
karo griuvėsių ir į nepriklauso-^ėjo įvykti, arba palaipsnis nu- - 
mybės galą pralenkė Ameriką sigręžimas nuo lietuviško gyvė- žiniško kūrybingumo, gamybos 
savo ekonominiais ir socialiniais nimo, arba pasimetimas ieškant ir idėjingumo sutelkta jėga, ku- 
laimėjimais. Panašūs romanti- < atsakymo į daugelį naujai iški- ri yra varomoji progreso galia, 

, .užtikrinanti aukščiausį įgyveni-,
e -j u • • imo standarta ir nešanti atsako-
Susidaranti jaunosios kartosi > x • - •• .įmybę už visos žmonijos hknną. 

[Jaunoji kartu negalėjo atleisti 
i savo tėvams, kad, besididžiuoda
mi savo tariamai dideliu išsi
mokslinimu ir europine kultū
ra, nesugebėjo pasekti skuban
čio gyvenimo ir užsidariusi savo 
bendruomenės gete, tebegyve
no atgyventa praeitimi. Iškilęs

vyresniąja karta bei jų vedama 
laisvinimo politika. Akademi
nis jaunimai išdrįsdavo net vie
šai pasakyti, kad jie savo tėvų

įversitetus ar kolegijas, atsiden
gė kita Amerika, kurios vyres
nioji karta nematė ar nenorėjo 
matyti.

Toji antroji Amerika yra mil-

niai indoktrinavimai buvo fęsia-l lūšių klausimų, 
mi lituanistinėse mokyklose iri r - 
įvairiose lietuvių jaunuomenėsĮ problema dar buvo pagilinta 
organizacijose, kur vyresniosios resnios kartos nusistatymu Ame
kartos auklėtojai ir dvasios va
dovai tęsė tėvų pradėtąjį darbą.

Jaunoji karta, pasiekusi vi-1 nė emigracija kaltino Ameri-l 
dūrinio ir aukštesnio mokslo ką ir Vakaru demokratiją už 
pakopas, vedama smalsumo, Lietuvos išdavimą žiauriai Mas-

rikos atžvilgiu. Jau buvo minė
ta, kad atvykusi naujoji politi

visus valdyti ir viršūnėje sėdėti, bet ne visus suorgani- intelektualinis skirtumas dar 
(labiau pastūmėjo juanąją kartą 
naujų sprendimų ieškoti.

(Bus daugiau)

zuoti į vieną didelę lietuvišką organizaciją. Kaip turėjo 
jaustis visų politinių grupių atstovai, padėję, suorgani
zuoti JAV Lietuvių Bendruomenę, nejučiomis buvo iš tos 
pačios Bendruomenės iššluoti ir pakeisti vienminčiais? 
Ar manote, kad išmestieji, pašalintieji arba išstumtieji 
jokio skausmo nejautė? Ar manote, kad jie nebuvo ap
šmeižti ir išniekinti? Jūsų apšmeižtieji ir išmestieji ėmė
si priemonių sudaryti tokiai lietuviškai Bendruomenei 
kurioje būtų tolerancija.

— Jajonai žvejai nušovė ir iš
traukė apie tūkstantį delfinų, 
augusių Iki saloj, žvejai pirma 
kulkosvaidžiais juos sužeidė, o 

j j vėliau iš vandens išgaudė. Žve
jai turės aiškintis teisme.

pafs išvyko į Petrapili kariškan štaban, o aš į frontą, keršto nuodais. yisi tamsQs instiktai suerzin. d ie 3 MUijc>naja gatvėje namiJ nu.
32 •i.vz'jon. pazinų palaikome laiškais. Iš jo gavau ti suirutės, melo ir purvinos politikos taip nuteiks žmo- merio nebeprisimenu. Jis su kitu kariškiu gweno' kaž 

pra- laišką 191/ m. spalio men. pradžioje. Jis patarė dėl nes, kad jie žudys vienas kitą, nemokėdami <.............................     '
nesveikatos paimti 2 ar 3 mėn. atostogų ir atvažiuoti dyti žvėriškojo kvaitulio — kvailumo, 

i pas ji į Petrapilį. Rašė: ,
— Atrodo viskas eina velniop. Čia galėsi lemobi- 

lizuotis ir tęsti mokslą. Atvažiuok nedelsdamas.
Sveikatai'pataisyti gavau du mėnesiui atostogų ir 

vykau į Petrapilį. Mogitiavo geležinkelio stotyje isėdau 
į antros klasės vagoną, (karininkai su trečios klasės 
bilietais važiuodavo antra klase) pas mane į kupė įsė
do kažkoks karininkas iš vyriausiojo fronto štabo “Slav1 
kos". Jis papasakojo apie Maksimo Gorkio atsišauki-j 

^mą į visuomenę spalio mėn. 18 <L Tas mane suintri-, demokratų-bolševikų centrinis komitetas, matomai, no--- 
»avo’ j dalyvauja garsinamoje avantiūroje, nes iki šiam laikui

Atvažiavau į Petrapilį spalio mėn. 20 d. apie 13 nepatvirtinp, nors jų ir nenuneigė. 
(vaL dienos. Žinojau, kad Kostas grįžta iš darbo apie^ 
3 vai. p.p^ tai delsdamas važiuoti į jo butą

sutram- kokio aukšto karininko bute. Tas karininkas buvo Pie- 
(tų fronto (Rumunijoje), o jo šeima Kryme, Butą pri- 

i , našlys EVgenTj
Petrovte (pavardės nebeprisimenu). Jis buvo 63 me
tų pensininkas. Gyveno bute virėja ir tarnaitė. Kadan

gi algas ir pensijas Rusijoje mokėdavo kiekvieno mč- 
| nėšio 20 d., tai Eugenijus Petrovič pensijos gavimą at
žymėti spalio mėn. 20 d. per pietus pavaišino

Neorganizuotos minios užtvindys gatves. Pastaro- gurėjo to karininko žmonos tėvas 
sios blogai supras ko jos nori, o avantiūristai, vagys 
ir profesionalai žmogžudžiai pradės rusiškosios re
voliucijos istoriją.

žodžiu, pasikartos kruvinos, beprasmės skerdy- žymėti spalio men. zu <t. per pietus pavaišino šer- 
nės, kurios pakirs evoliucijos moralinę reikšmę ir iškli' niukšninės užpilu. Per tuos pietus buvo nuspręsta 
bins revoliucijos kultūrinę prasmę rišame krašte. jdėl politinis padėties įtampos svečiuotis man jų bule 

Pagaliau kam ir dėl ko viso to reikia? Social- sa'a”? ’r laukti politinės giedros .
> Bet štai 1917 m. spalio mėn? 25 d. vakare abu 
kariškiai po pietų kažkur išskubėjo ir aš pasilikau su

, seneliu. Pensininkas vidutinio .ūgio, judrus ir žvalus 
senelis nebuvo alkoholikas, bet tą vakarą atrodė “drą- 

Nejaugi yra avantiūristai, kurie, matydami re-Į sus". Jis buvo baigęs Petrapilio universitetą dėjosi libe 
.. ... ’“ėjau į voliucims energijos nusilpimą, galvoja kurstyti tą ratu ir mėgėju literatu. Likę dviese, nuo 6 vai. vakaro

komisijos. gelez,nkel,° stoties deivių skaityklą paskaityti to energiją gausiu kraujo praliejimu?. » iki 11 vai. nakties tęsėme dieninį pokalbį apie literato
atsišaukimas maždau* tarn skambėto- I Centrinis bolševikų-komunistų komitetas turi pa- nors sla p kino paliestos kelios Ūmos. As kaimo
Ats.sauk.mas maždaug tarp skambijo. d vaikinas, provmeijos anklėtinis, 20 metų vyrukas, nors

, “Xls atkakJiiau sklinda gunda., kad spalio 20 d. stiprus ir Uisvai vl;ikiaDtfe politinis organas ir su-’ * buvau bet pokalbyje reiškiausi tik re p-
numatomas “bolševikų žygis, kitaip tsriant_ gali būti ^antis masiy vadovas. o ne silpnavalis organas at-iilkonus-

•pakartos biaunos 191/ m. liepos men. 3-o scenos.’8tovaująs beva]iškas sulaukėjusiu minių nuotaikas1 š,ai genijaus Petroričiaus išvedžiojimai papras- 
kartu Reiškia, ginkluotų Aaut^is ir revolveriais žnioniųir nėra‘begėdžių‘avantiūristų ir nuovokos netekusių i niiui be-pady

senus Ru
ki tų vietų

Senelio Anupro atsiminimai
Iš Andriaus Ryliškio knygos “Fragmentai iš 

eities miglų"
Senelis Anuprąs tai autoriaus Ryliškio

(Tęsinys)

Pagaliau Leninas 1922 m. liepos mėn. 
sijos intelektualus išsiuntė iš Maskvos ir
į Čekoslovakiją, o iš Petrapilio bei jo apylinkių į Suo
miją. o visus jaunus sovietų atstovus eserus ir esde- 
kus kurie padėjo jam daryti perversmą 1917 m. spalio 
mėn. 25 d. uždarė i Chhnogorų. Archangelsko gu
bernijoje. bolševikų sukurtą kacetą išmarinimui.

Kompartija savo išreišką gavo Stalino išieitoje
1936 m. konstitucijoje, kur oficialiai nurodoma kom-| 
partijos išimtinas \yravimas.

Stalino konstitucija prie Chruščiovo buvo pradė
ta perkratinėti Brežnevu vadovaujamos 1 
Bet SSSR dar tebeveikia Stalino išleistoji konstitucija. 
Vienos kompartijos valstybės valdymas ir yra 
blogybė.

SSSR

AS PETRAPILYJE
.Susitikau pažįstamą karininką Kostą. M.

‘ ‘-ola praporšėikov" (leitenanto mokyklą) ’ prigrūsti sunkvežimi ai.Iš baimės drebančios žmonių fanatikų organas’L 
Irkuckc. Mes ūmavome viename 56 atsargos pulke rankos laikys ginklus ir tie šautuvai Šaudys į krautu-!

io mieste, baltavo® gubernijoj. Ukrainoj. Jis g}- vių langus ir į žmones, šaudys tik todėl, ka<f žmonės! 
A it- n/Wi>c n ne 1/f i cqi’a T ’Trcili/swt 1Gadeė 

veiio 
Jis. išvvzc

šeima ste. Mūsų keliai išsiskyrė vėliau, ginkluoti ir norės nuslopinti savo baimę. Užsiliepsnos 
š.'iina j provincijos miestą Tambovų, ir pradės smulkinti aplinką pykčio, neapykantos ir

iu

(Buadaagiau) 4

pokalbis apie literatūrą f- IŠKAITYKITE IR t*(^TINR(TF '
Atsiradau Kosto M. bute 1917 m. spalio mėn. DIENRAŠTI “N AH.TTEN AM 
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DR K. G. BALUKAS '
AA.U8ERUA IR MOTERŲ LIGva 

GINEKOLOGIN* CHIRURGIJA
M49 PuUski Rd. (Crowford 

•Aodico' Bw'Mins). foL LU 5-8448
<* D~ia •' Jonius pagal suaitarimą 

Ir’ ae-’aUiepia. skambinti 374-8004

VIENERI MTAI BE KURATORTAUS
PETRO CIGO

LIK. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tolof. 695-0533 

F®* Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS“ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hen he i m Rd., Westchester, IL.
VALA? DOS: 3—8 darbo dienomis ir 

antrą šeštadienį 8—<3 vaL
Te! x 562-2727 arba 562-2728

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., V.A 5-2670 

Valandos pagal sum tarimu Jeį neat- 
rliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEI------BE 3-5893

PR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
•SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI ! 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius jy 
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

DKLEONAS SEIB UTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 

Ofiso tęleL: 776-2880 .
Rezidencijos telef.: 448-5545 

r---------- --- :_________  I

DR VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. PR 8-122L
OFISO VAL.: pirm., an trad., trecia d. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku’ 

pagal .susitarimą

F. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

A Aparatai - Protezai. Med. ban- 
jR dažaL Speciali pagalba k-joms. 

CT> (Arch Supports? ir L t.
VaL: 8- 4 ir 6-—8. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago. 111. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Gėles visoms progoms

M. Šileikis Kopose (Akvarelė)

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

*Aš gyvasis, ai buvau numirys Ir itai asu gyvas per amžig amžius* 
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iŠ numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi“. (Jono 14:19). Tokie Šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas už mūsų nuodėmes.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai Rašykite:

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

VAW.VAW* W. V-AV.VA

-Jaunystės drauge, Petrai mielas, 
Prabėgo metai vieneri, 
Kurie mus skiria, mūsų sielas.
Tu tikra poilsį turi.

Užmigo amžiams begalybė 
Ir Tu jų tarpe jau esi, 
Kur nėra rūpesčių — ramybė, 
Tu niekad skausmo nejausi.

Neužbaigtas ryžtas, idėja 
Ir Petro veiklos vaisiai gyvi. 
Jie šviečia ir pavyzdžius sėja, 
Jo darbuotė tėvynei žavi.

1

Jau ir mūs saulutė leidžias.
Jau ir mes arčiau Tavęs; 
Į kiekvieno duris beldžias. 
Kas į poilsi nuves.

P. Kūginis

ki savo tikslo pasiekti. Dajanas

’ atstovą A. G. Lancione. Jis jau 
pirmuosius darbus paruošė ir 
rengiasi prašyti Ohio balsuoto
ju, kad jį ir vėl išrinktų, šį kar
ta jau neleis tingiom panom iš
mesti jį iš kongreso. Be to, jis 
yra įsitikinęs, kad balsuotojai 
jo Elizabeth^ jau pamiršo. Ji iš 
Washingtono išsikrausčiusi ir 

» nepalikusi net savo adreso.
I ~ 
i

Į Kinai nori pirkti 
JAV technologiją
WASHINGTON. — Kinijos 

lyderiai siekia sudaryti tokią su 
tartį, kuri juos Įgalintų pirkti 
iš JAV-bių aliejaus (pertoleum) 
produkcijos technologiją, pasa-

ir kriminališkų uždarbių kas sa 
vaitę plaukia į Meksikos bankus.

Federalinės kovai su narko
tikų šmugeliu įstaigos DEA ap
skaičiavimu, vienos nejx>pulia- 
rios Herrera šeimos vadovau
jama kontrabanda kasmet iš 
Meksikos į Chicagą atšinuge- 
liuoja po nemažiau kaip 11 to
nų (rudojo) heroino.

Pelnai iš heroino kontraban
dos yra milžiniški ir nepaisant 
kaip didelius užstatus teisėjai 
nustato, pagauti šinugleriai be
matant užstato ir vėl Meksikoje 
ištaigingai gyvena. Nustatyta, 
kad jau mažų mažiausiai 2,800 
iš JAV nusikaltusių kontraban- 
ditų pabėgusių į Meksika “po
niškai’’ gyvena.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telfonai: PR 8-0833 ir PR 84)834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

i] jvairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996

Į SOPHIE BARČUS
I RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
T490 kil. A. M.

L ta tuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popjeL šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8^0 iki 9:30 

vaL ryto.
Vada|a Aldona Daukvs
Tataf.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Izraelis bijo Egiptui 
parduotu lėktuvų
WASHINGTON, D. C. — Iz

raelio premjeras, vyriausybė ir 
karo vadai labai bijo Egiptui 
prižadėtų parduoti Amerikos 
karo lėktuvu F-15. Izraelio la
kūnai ir karo vadai žino, kad 
tokie lėktuvai, padėję izraeli-
tams išnaikinti į dykumas šliau 
žti pradėjusius sovietų tankus. 
Užtenka vienos gerai pataiky
tos kulkos, kad sovietų tankas 
užsiliepsnotų ir suspirgintų vi
duje buvusius tankistus.

Begin bandys įtik'n^i prez. 
Carterį, kad nutrauktų parda-
vimo sutartį, bet jis jau

jam papasakojo savo pasikalbė
jimą su prezidentu ir sekreto
rium Vance. Lėktuvas F-15 ne
paprastai greitas, miklus ir la
bai talkius.

Hayes nori grįžti į 
kongresą

kė sen. Henry M. Jackson (D.- 
Wash.), grįžęs iš visą savaitę 
trukusio vizito Kinijoje. Jis pa
sakė: “Atrodo, kiniečiai yra įsi
tikinę, jog* Amerikos petralie- 
jaus technologija yra geresnė už 
visas kitas pasaulyje. Jie nori 
sumokėti grynais”.

CHICAGO.—Vairuotojų Amai 
gamated Transit Unijos 241 lo- 
kalo finansų: sekretorius Char
les Hali pranešimu, CTA auto-Į 
busų vairuotojai algos gauna, į 

pradedantis po $6.60 už kiek
vieną valandą, o vėliau net iki 
$8.41 už valandą.

“Heroino miestas”
CHICAGO. — Vietiniai ir fe- 

deraliniai investigatoriai nusta
tė, kad Chicagos miestas yra 
pasidaręs centrine heroino pa
skirstymo vieta, visoms Jungti
nėms Valstybėms ir dėlto įsigija 
negarbingą pavadinimą “Heroi
no miestas”, kur šimtai tūks
tančių dolerių nelegalaus pelno

Visos Vasario 16 dienos sukakties 
proga renkamos aukos privalo būti 
paslystos Amerikos Lietuviu Tarybai 
tokiu adresu: Lithuanian American 
Council 2606 West 63rd St., Chicago, 

III. 60629

ST. CLAIRSVILLE, Ohio. — 
įtakingas kongreso atstovas 
Wane L. Hayes, išverstas iš 
atsakomingo kom’teto ir kong
reso mašinėle rašyti nemokan- 

jč'os mašinistės Elizabeth Ray, 
t vėl pradėjo domėt's kongreso 
nario p^ire gomis. Atrodo, kad

Fruit-Filled Fantasies

nesiti- Jis norėtų išstumti iš kongreso

his two heat-circulwiinr 
HextiUtor Fireplaces (ri<ht), 
destined to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one halt the ccwt of 
heating and cooling our homes. 
This claim is beina proven by 
New York’s Loog^Vland Sav
ings Bank. Its "Centencrgy 
•78” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional east of these 
improvemeLa was approxi
mately $4.000 .. . projected to 
be araortted within 4 to * 
yean through reduced ex-

mutation within walls uxl eefl* 
ing aa well m in earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal kud atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The t-ro Heatilator Fire
places re-circulate bested atr 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat toss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy "74.*

The fLrepLacei wre tttppBed 
by Home CrofU, Ina, Florai 
Park, New York. Heatilator 
Fireplace, A ZHrihoa of 
Industries, Inc^ located in ML 
Pleasant. Icmdo, manufactures 
a complete Uu of boffl 
freestanding and vail- 
mounted fU^ptaeet • • •

Of BQg&OnbM

Eojoy the teHs of summerV labor — with a delectable aowr 
eream dreaming. Simple to make and delicious to servą, it*« a 
fimtaSc accompaniment to a platter oMcesh fruit — grapes, 
atrrwberriaa, chertiea, apple*, piuma, peart, ptneapfXe, apricots 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
<he dressing^ quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion. of browm sugar and MortooPNature a SeaaonrSeasomng 
Wood.

Other talad tips? To please the eye as well as the taste buds, 
wary eolort shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
M the sendag platter.

To premit cut fruit from discolorng, dip slices or wedgea 
•f applet panrhes, nectarines* pearn sad some plums in lemom

Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
- 1 (S-mrace) carton sour . teaspoon Morton '

CMOS \ Nature's Season*
\ M eup firmly packed seasoning blend

bfowaaagar
Combine all ingradtaeta la mall bowl; mix weD. Storu m 

tfse refriynatorMU— about 2/3 cupt

1 nu i----------■ ■’ ’T i r i R

EUDEIKIS
GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽ1AUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
- ^ .can cajt-t t tr »rz^ancr- rrr~-r-- - - - -

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
< iį ' ' v |

Tel. 927-1741 — 1742

i 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE .
Telefonas 523-0440

\ MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IEVAS IR SUKUS
MARQLETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
k Telef.: GRovehiŪ S-2345-t

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnkall 3-2108-J

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSI® TUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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LIETUVOS GENERALINIO KONSULO
PRIĖMIMAS NEW YORKE

I ietuvo> Gen. Konsulo ir VI.1- kiui V: sur: • 
Ko suruoštam Vasario 16-sios to konsulus > 
priėmime dalyvavo per šimtą dyje apibūdi 
svečių, kurių tarpe astuonių j re 
draugingų valstybių konsulai, j 
l*krainos prezidentus egzilyje- ‘ . . i dr. Myxola Liuicki su keliais’ 
ukrainiečių vadais, Europos ' a- 
vergtųję Tautų gen. sekreto-1 
rius Go<lomski su žmona, Bul-į 
garijos Tautinio Komiteto pirm, j 
dr. Petkoff, Rumunijos Tauti-Į 
nio Komiteto pirm. Jon Vavala, 
Pasaulio Estu Tarybos pirm. H. • 
Raudsepp, Pabaltijo Moterų 
Klubų pirm.Helga Ozolins, JAV 
Liet. Bendruomenės pirm. Ge
čys su žmona, Laisvės Radijo* 
lietuvių, latvių ir estų skyrių 
vedėjai ir eilė New Yorko lie
tuvių organizacijų vadovų bei 
lietuviškosios spaudos bendra
darbių.

Svečius pasitiko Lietuvos Gen. 
Konsulas A. Simutis ir VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūnas su žmo! 
nomis ir Simas Kudirka.

Pirmoji į priėmimą atvykusi 
Helga Ozolins Pabalti jų Moterų 
Klubų Federacijos vardu pri
segė Simutienei orchidėją.

Įpusėjus priėmimui, konsu
las Simutis pakvietė Daivą Ke- 
zienę persakityti Valstybės Sek 
retoriaus Cyrus Vance raštą 
Lietuvos atstovui dr. S. A. Bač-

los proga.
is trumpam
Vasario IG-ios 

pakvietė tarti žodį 
<} Korpuso liekaną J

(ipn. Konsulą Go- 
;airis tarp kitko pri- 
( rip/vajus džiaugia
us nsmažą skaičių 

kalbą susirinkusieji 
į sutiko šiltais plojimais.

Prieš pristatydamas Simą 
j Kudirką , konsulas Simutis pa
pasakojo apie sausio 23 d. per 
CBS televizijos tinklą JAV-bė- 
se ir Kanadoje transliuotą fil- 

įmą “The Defection of Simas Ku 
dirka” kartu padėkodamas CBS 
bendrovei už atkreipimą dė

mesio į žmogaus teisių laužymą 
okupuotoje Lietuvoje. Kudirka 
susirinkusiųjų buvo sutiktas 
griausmingais plojimais. Trum
pam, bet prasmingam žodyje S. 
Kudirka pasidžiaugė Vasario 
16-ja, kuri lietuvių tautai ir

Ijam esanti laisvės simboliu.
Pristatydamas perėtais me

tais į laisvąjį pasaulį iš okupuo
tos Lietuvos atvykusį Kęstutį 
Jokubyną. konsulas' pastebėjo, : 
kad, nors jo į laisvę išvykimas 
ir nebuvo toks dramatiškas, ■ 
kaip Simo Kudirkos, vis tik jis < 
sovietų kalėjimuose ir 
stovyklose praleido daugiau,
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"Gintaro rūmai'Ratas

tykiai visuomet buvo geri. Am
žinos ramybės Vinceliui!

t w Juozas šmotelis

REAL ESTATE

Pastabos iš namu
Amžiną atilsi Vincas

Pagal rrtano gyvąjį 
rių, tik vakar, tai yra

Vincą Mankų į “Vilties Kalną“ 
—L Mt. Hope kapinių kremato- 

Mankus ’ r^unuJ P- J- didikui vado
vaujant, atsisveikinę palikom, 

kalendo- ’ kad jo kūną paverstų pelenais. 
1978 m. Mankaus pelenų ne išsižadėjom, 

■ ■ o turim viltį palaidoti juos tie-
kaip septyniolika metų. Joku- tuvių Tautinėse kapinėse. Ten 
bjmas ilgesniam žodyje taisyk- ?Ta j o^sklypas, ten palaidotąją 
linga anglų kalba sužavėjo klau Į žmona Konstancija, ten pasta-

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA — jau 20 matu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip ŠEPTYNTUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoLa gyvy
bės apdraudę Ir ligoje pašalpą kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalboj pagrindu.

ŠIA — jau turi daugiau, kaip tris su puse mililono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugL Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

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

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

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus.

ŠIA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškinį apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

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

JUBUJEJIMU METU

NAUJIENOMS šiemet suėjo 53 metai. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikon lietuvių dienraščio steigėjus bei lietnviXkof spaudos pirmfi 
bus Ir atliekant būtinai pareigia aafiruiiM lietuvybės lilikimui skal 
blamas Kirdienų pLctinirac vajus.

<AUJ1£^O3 tvirtai stori keroja LUtavea tr Mrrr
aafEznaoa Ir į sandėrius re tkapwntala ar ja IxalL

fAUJIEriOS palaiko visu lietuvių demokratines trupes. bendras InjtitB- 
djaa Ir ramia vijų lietuvių bendruosius darbus bei tikalua,

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

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proo 
delbdama nlatiniTno valu kri*’n<asi f visu* lietuvius nasekti lietuvillrAe

sytojus išreikštų minčių gilu
mu.

Ukrainiečių vardu sveikinimo 
žodį prancūziškai tarė jos prezi
dentas egzilyje, dr. Mykolą Li- 

darbo wicki, pabrėždamas lietuvių ir 
ukrainiečių tautų draugingu
mą.

Paskutiniuoju kalbėjo Pa
vergtųjų Europos Tautų gene
ralinis sekretorius Godomski, 
prisimindamasVaclovą Sidzikau 
ską ir pabrėždamas, kad Paverg 
tųjų Tautų organizacijoje lietu
viai pastoviai vaidino vadovau
jamąją rolę.

Trumpas minėjimas buvo už
baigtas Lietuvos himnu. Ą Po to 
svečiai vaišinosi ir šnekučia
vosi daugiau kaip valandą.
Tenka dar pastebėti, kad CBS 

televizija ruošia naują translia
ciją apie Simą Kudirką per sa
vo tinklą JAV-bėse ir Kanado
je. Tam tikslui savaitę prieš Va 
sario 16-ją buvo pradėtas fil
muoti ir rekorduoti pasikalbėji
mas su juo, užtrukęs daugiau 
trijų valandų Sekančias dvi die
nas filmuotojai jį sekiojo ir fil
mavo jo namuose, prižiūrint 
šildymo sistemą, taisant užrak
tus, elektros jungiklius ir t. t. 
Penktadieni atsekė jį į Vasario 
16-sios priėmimą, filmuodami ir 
rekorduodami kiekvieną jo žing 
snį, susitinkant svečius, drau
gus ir kalbant Į susirinkusius. 
Susidarė daugiau dvylikos valan 
du filmas, iš kurio bus padaryta 
penkiolikos minučių santrauka 
ir *transliūojama per antrąjį te
levizijos kanalą Bill Moyer pro
gramoje, New Yorke programa 
bus matoma kovo 7 d. aštuntą 
valandą, o kituose miestuose— 
vietos laiku.

tytas paminklas ir jo pelenams 
ten yra vietos.

Kūno sudeginimo idėja man 
patiko. Tai buvo pasigailėjimo 
mostas velionio palydovams; 
Juk tokią nepaprastai žiaurią 
žiemą, jei būt- reikėję kapinėse 
bristi per sniegą iki kapo ir kęsti 
žiauraus vėjo gairinimą — oįi 
būt buvę skaudu! •

Dabar, kaip Mankaus duktė 
skelbia, pelenų laidojimas Įvyks 
vėliau, kada sniegas nutirps, įsa 
las iš žemės išeis ir kapinės paj 
sipuoš žalumynais bei gėlėmis; 
Dukrai Irinai nėra ko skubėti; 
nes ir jos tėvelis neskubėjo.

Taip, Mankus‘visuomet rūpi
nosi gerai atlikti darbą, bet ne
skubėjo. Skubėjimo jo asme
nyje nebuvo. Bet, gal būt, mes 
ne viską, apie ji žinom. Kiek ži4 
nom, galima paliudyti, kad ji» 
visur pademonstravo savo ne- 
skubėjimą. Paskutinis sėsdavo^ 
prie stalo, paskutinis baigdavo^ 
maldelę kalbėti, paskutinis atei
davo Į susirinkimus ir, paskuti
nis išeidavo. .

Ir Amerikos Laivyne tarnau
damas. jis neskubėjo. Užduotas 
pareigas atliko, bet skubos ne
parodė- Į laivyną jūs- Įstojo tuo 
tikslu, kad nereikėtų skubėtu 
Anuo laiku į šalies gynimo jėgas 
reikėjo stoti, tai vieton kariuo
menės, kurioje skubėjimas yra 
būtinas, jis pasirinko laivyną- 
Ir tenai, kai jam reikėjo pasi; 
rinkti viena'* kurią tikybinę gru
pę — ir tame dalyke neskubėjo. 
Jo kamandėrius nesulaukdamas 
pasirinkimo, pasakė: “Jei tu ne
pasirinksi sau grupės, mes ta
ve parašysim prie žydų”. Ta
da jis pasirinko krikščionių gru-

— Vladas Jasiulionis is May
wood, CaL, atsiuntė tokį laišką: 

[“Rasite $36 už Naujienas, o li- 
Įkutis lai bus laikraščio paramai. 
Naujienos man geriau patinka, 
negu kuris kitas laikraštis. Net 
ir tie, kurie Naujienų nemėgsta 
ir tik atsitiktinai paskaito, pri
pažįsta* kad jų redaktoriai ge
riau orientuojasi politikoje ir 
nešuklaidina žmonių. Viskas 
daug sklandžiau eitų, jei vei
kėjai jasskaitrių. Kadangi Nau
jienos yra už mane tik vienais 
metais vyresnės, tai joms liri- 
kiu ilgo ir sėkmingo gyvavimo’*. 
Dėkui už laišką ir už priedus.

— Jonas Girdžiūnas, Union 
Pier, Mich., tarp kita taip pat 
rašo: “Dėkodamas už šių metų’ 
kalendorių, siunčiu ?5 jo išlai
doms padengti”. Dėkui už ben
dradarbiavimą ir už auką.

—* Pranas Sekmokas iš Mar
quette Parko kiekviena proga 
paremia Naujienų leidimą. Dė
kui už ankstybą be raginimo 
prenumeratos pratęsimą, gerus 
linkėjimus ir už ?7 auką. Taip 
pat dėkui tos apylinkės tautie
čiui, užsisakiusiam Naujienas 6 
mėn. ir įteikusiam penkinę jų 
paramai, bet pavardės prašiu
siam neminėti.,

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

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

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

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

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

2 AUKŠTŲ 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 
i951 W. 63rd SL TeL 436-7878

Rep. Man teko dirbti su juo prie 
Naujienų mažne 10 metų ir san-

M ARD A NOREIHENi
t6O8 Wot S>tk St, Chicago, IIL 50625 • TeL WA 6-2787 

Oldefli Mxlrinklmo jwrw rOitar fraMy FrrW*
MAISTAS Ii IUROPOS SANDtLIU,

— Danutė ĮJepienė, Cicero, 
III., atsiuntė ?45 su tokiu nuro
dymu: $33 už p. Onos Baraus
kienės metinę prenumeratą, $7.5 
Naujienų paramai, o $4.5 už 
teis. P. Stravinsko knygą. Dė
kui.

— Marcelė Knataitienė iš Le- 
monto,, III., anksčiau gyvenusi 
Brighton Parke ir veikusi dėl 
lietuvių teisių ir lietuviškų pa
pročių palaikymo, pratęsdama 
prenumeratą, atsiuntė $7 auką. 
V. žalkauskas iš Washington, 
Ilk, atsiuntė $4. Dėkui už aukas 
ir už gerus linkėjimus.

— Algirdas J. Kasulaitis. pa
kviestas skaityti paskaitą apie 
Lietuvos bvla Helsinkio ir Bel
grado konferencijų šviesoje Kle 
velando Ateities klubo vakaro
nėje kov’o 3 d- 7:30 vai. vak.’ 
mažojoj parap. salėje. Kadaise 
tas pats A. J. Kasulaitis Čikagoje 
skaitė paskaitą “Komunizmo 
grėsmė emigracijos kryžkelėje”, 
kuri buvo gera atspirtis prieš 
tillininkų ir bendradarbiautojų 
utopijas. Išsiaiškinus Helsinkio 
aktu^. reikėtų išsiaiškinti ir So- 
nenfeldto doktrinos užkulisius.

— Euphrosine Mikužiūtė, SLA 
iždininkė, taip pat iždo globė
jos — Kristina Austin ir Jose
fina Mileriūtė išvyko New Yor- 
kan dalyvauti Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje Pildomosios 
Tarybos posėdžiuose. Juose daly 
vaus SLA prez. Povilas P. Dar- 
gis, viceprez. Al. Chaplikas, 
daktaras kvotėjas Danielius De- 

I gesys, MD ir SLA sekr. Geno
vaitė 'Meiiiunienė.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE

5UTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nnnrnfrni’nlrn*

4243 W. 63rd St^ Chlcige 
Tel. 787-0600.

BALTAS SNIEGO PARKAS
Į 4 VIENETU mūras ir garažas. Nau
jas Hazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

PALIKIMAS — 5 kambarių 18 me
tų mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir Šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. S29.900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamate nu
pirksi! 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. Saviniųkas nusileido iki $38,500.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Ramentas
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SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MAROUBTTi OIFT PARCELS SERVICE 
Het W. 69th Chkage, IIL »O429. _ TeL WA M7tr 

3333 Se. Halstwl Chlore, IIL 40406. — TeL 754-3336

“PALANGOS” restoranui rei
kalinga padavėja.
Tel. GR 6-9758 arba 778-8232

AR JAU PASIKAROTE
SAVO TESTAMENTĄ?

- ■ ■■ ■
ELECTROS IRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicago* miesto leidimą. 

Dirbu .Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

NAUJIENOS.
1739 South Halsted St. 

Chicago. Ill. 60609

Wun^l«2U>1. Nanfienw IiMllejlnln
rajau* *roga paremdama* Hetrrriiką įkanda.

0 Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaite* rosIpaJB- 
nlmni nemokamai Ir be Jokių Mp<relgojfm<.

PAVARDf m VARDAS --------------------------------------------_----

ADRESAS

t “LIETUVOS AIDAI”
g, KAZE BRAZDŽIONYTt,
įzl PROGRAMOS VEDtJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106 J FM SaL at 8 .-00—10:00 p. m.
2646 W. 71 sf Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374
as-e

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga — / y -

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaližko- 
mis formomis — $350.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
lalsted SL, Chicago HL 60608, , . <

WASHINGTON. — Pastatyti 
geležinkelio tunelį nuo Los An
geles iki New Yorko, kad būtų 
galima skersai Ameriką perva
žiuoti nė vienos valandos ne- 
thunkant, jau yra galima, pra- , 
nešė Band Korporacijos atsto
vas Robert M. Seller mokslinin
kų kongresui Washingtone.

Toks sumanymas jau buvo 
patentuotas 1912 metais, bet tu
rėjo dar nemaža neaiškumų, ku- [ 
rie jau patenkinamai išaiškin-Į 
ti.

Dabar pasiūlytasis sumany
mas specialų to tunelio traukinį 
pavadino “Planetų traukiniu’’, 
kurs važiuotų elektromagneti
niais “laukais ir elektra varo
mas iki 22,400 kilometrų per 
valandą.

D t M 1 S I O
62—W M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $96 pu*n»SuI automobili* 
Liability ipdriudlmas penslnlnkims 

Kreiptis

4645 5a. ASHLAND AVI. 
\52M775

A, T VE R A S
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas —
2646 WEST 69th STREET

TelaK- RZpvHlc

Juozo šmotelio

Atsiminimu Skirsneliai ■
• atspausdinti

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

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

Knygos kaina —5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
' Chicago, Ill. 60629

M. i I M K U S 
Mc+iry FaMk 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. MepIevMdL Tel. 154-7436 
Taip pet daromi vertimai, giminlv 
gkvietlmal, pildomi pilietybe* pra
šymai ir kitokį blankai

■ ■ r—

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5 93C

I — —J

BEST THINGS IN UFE

su'• Jei norite susipažinti 
Naujienomis, prašome atsiųsti 
administracijai savo adresą ir 
Naujienos bus siunčiamos dvi 
savaites nemokamai. Skaityto
jai prašomi atsiųsti adresus tų 
asmenų, kurie norėtų silsi pažin
ti su Naujienomis ir galėtų tapti

I prenumeratoriais- Naujieji skai- 
Itytojai ne tik turės progos pa- l 

i 
tirti žinias be propagandos, bet j 
ir galės laimėti vertingas dova
nas: 3 dieną atostogas 2 asme- 
Grand Shores motelyje bei re
zidenciniame viešbutyje, 17350 
Gulf Blvd" St. Pet ersburg, Fla., 
taip pat mūsų bendradarbės M. 
Miškinytės $50 premiją.

I -ail Frank ZapolU
easy* w.ntti st.

GA 4-8654

ETATE

Starte Ferm (,<fe Insurance Company

I Didžiausios kalifu 
i pasirinkimas

• Melsdamies i, prašykime ne 
lengvesnės naštos, bet tvirtesnio 
nugarkaulio (Teodoras Rfcose- 
veltAs).’

SKAITYK PATS IR PARAGINI 
KITUS SKAITYTI 185 North

(jetaigos) ir 

677-8489

JM vUnlnteU 
Beturį taUHisiaką 

Qdoa<oj» NORMANĄ.

NAUJIENOS, CHICAGG *, f LA.— MBMBAY, TWWAKY 2T,




