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ATĖMĖ PRIVILEGi
ŠIAURĖS ERITRĖJOJ KUBOS KAREIVIAI
IR RUSAI PUOLA VIETOS GYVENTOJUS

Prašo pagalbos prieš sovietu ir Kubos karius, 
atsiradusius Etiopijos frontuose

ROMA, Italija. — Rusų vadovaujami etiopiečiai ir gerai gin 
kluoti Kubos kariai apsupo Asmara, Eritrėjos sostinę ir labai 
smarkiai apšaudo vietos gyvetojų laikomas pozicijas,— pareiškė 
Amde Michael Kahsai, sudaryto liaudies fronto~įtakingas veikė
jas. Eritrėjos gyventojai, vietos administracijos padedami, suki
lo prieš komunistinę pulk. Mengistu Mariam diktatūrą ir sten
giasi atsiskirti nuo Etiopijos. Tuo tarpu i Etiopiją privažiavo so
vietų karininkų, Kubos kareivių, jie atsivežė modernių ginklų ir 
naikina nepriklausomai gyventi norėjusius Eritrėjos gyven
tojus.

Kraštas turi taupyti 
energiją

Lėktuvai ir artilerija žudo - -----
♦ gyventojus

Sovietų avacija ir Kubos ka
rių valdoma sovietų artilerija 
pasiekė Asmanos aukštumą iri 
pradėjo naikint veik beginklius 
gyventojus. Eritrėjos gyvento
jai karo metu buvo pradėję mai 
štauti prieš Haile Selasie, o da
bar jie nutarė atsiskirti nuo 
Etiopijos ir neprklaųsomai tvar 
kyti visus savo reikalusANelai- 
mė, Eritrėjos sukilėliai neturi 
ginklų, kaip jų neturi ir soma
liečiai. Amde M. Kahsai yra pa
siryžęs kreiptis i Europos ir 
Amerikos politikus, prašyda
mas pagalbos. Jeigu ’Jie negausi 
ginklų iš Vokietijos ar Pmcū-Į 
zijos, visoje. Eritrėjoje įsigalėsi 
rusai ir kubiečiai, primetę savo 
valdžią Angoloje. |

Etiopijoje veikia 10,000 
kubiečių

Pajėgęs pabėgti Amde M. 
Kahsai tvirtina, kad dabartiniu 
metu Etiopijoje jau yra 10,000

Tongšun Park aiški
nasi Jtad neagentavo

WASHINGTON, D. C. — Iš 
Korėjos į Ameriką atvykęs mek 
leris Tongsum Park pareiškė, 
kad jis neagentavo Korėjos vy
riausybei ir nesistengė paveikti 
Amerikos įstatymų leidėjų Ko
rėjai pageidaujama kryptimi. 
Jis matęs, kad keli. įstatymų lei 
dėjai buvo reikalingi pinigų, to 
dėl jiems ir davęs. Bet jis davęs 
savo pinigus, kuriuos jis užsi
dirbęs iš ryžių prekybos.

Sen. Lowell Weicker tvitina, 
kad jau 1970 metais vyriausy
bė žinojo apie Tongsun Parko 
pastangas paveikti įstatymų lei 
dėjus, bet tuo reikalu nieko ne
darė. Tuo tarpu dabar preziden
to Carterio administracija pa
noro išaiškinti Parko’ duotus 
kyšius ir jų reikšmę visuomeni
niame Amerikos gyvenime.

WASHINGTON, D.C.— Ener
gijos reikalus tvarkantis James 
Schlesinger pareiškė, kad kraš
tas šiandien labiau, negu bet ka 
da privalo.taupyti energiją. J. 
Schesingeris norėjo, kad kon 
gresas būtų priėmęs jo ir kitų 
specialigtų planą energijai tau
pyti, bet kongresas iki šio mete 
energijijai taupyti plano nepri
ėmė. nors ilgiau laukti yra kenk 
sminga visam kraštui ir krašto 
finansams. Michigan guberna
torius Millikan vadovauja gu
bernatorių draugijai, kuri taip 
pat turi rūpintis energijos tau
pymo reikalais. -Prezidentas Gar 
teris šiuo reikalu rengiasi pada
ryti svarbius pareiškimus.

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo akta Chicagos /Lietuviu Tarybos 
suruoštame minėjime skaito savanoris kūrėjas Jonas Kanišauskas. Greta 

savanorio stovi Chicagos lietuviai studentai: Violeta Burokaitė ir 
Audrius Regis.

Nuotrauka V. Noreikos

EGIPTAS NIEKO BENDRO NETURĖS 
SU PALESTINIEČIAIS

Premjeras išdėstė taisykles santykiams su 
Arafato vadovaujamais teroristais

KAIRAS, Egiptas.— Antradienio rytą Egipto premjeras iš
dėstė taisykles, kurių egiptiečiai prisilaikys ateityje su . Jasiro 
Arafato vadovaujamais palestiniečiais. Vakar buvo paskelbtajtad 
Egiptas atėmė visas privilegijas, iki šio meto duotas Arafato va
dovaujamiems kovotojams.

Kubos kareivių, ir visas tūks
tantis sovietų karininkų bei tarėsi gu advokatais, o an- 
įyairių patarėjų. . Ginklus pri- tradienį jis jau liudijo atstovų 
žiūri sovietų karininkai. Ope- rū^u komiteto nariams. Sena- 
rdcijoms vadovauja sovietų go! toriams jis dar nepadarė jokio

Pirmadienį korėjietis Park

nerolas, bet Kubos karius tvar
ko gen. Ochoa. Rusai nutaria, 
kuriame fronte bandyti prasi
laužti ir pulti beginklius gyven
tojus. Kubiečiai gali paimti As-,

pareiškimo, bet jis yra pasiruo
šęs jiems liudyti. Teisingumo 
departamentas jau žinojo apie 
Parko pinigų dalinimą 1972 me
tais. Michigano atstovas Wil-

marą, Eritrėjos sostinę, bet jie Broomfield pranešė depar-
nepavergs viso krašto.

Gyventojai metasi į kalnus, 
iš kurių jie pastos kelią kubie
čiams ir rusams, kaip Ėritrė-

tamentui, kad jam buvo pasiū
lyta 1.000 dolerių, bet jis neė
mė.

joje, taip ir Samalijos - Ogade- 
ne kovos bus ilgos, nes somalie
čiai taip lengvai nepasiduos

— Prez. Carteris turi proble
mų su rūkančiais aukšto rango 
patarėjais bendruose posėdžiuo 
se. Daugiausiai dūmų išleidžia 
nuolat rūkąs Ekonominės tary
bos pirm. Charles Schulze, Si- 
garus rūkantis Iždo sekretorius 
Michėl Blumenthal, ir pypkę rū 
kas Eenergijos sekretorius Ja-

KALENDORfiLIS
Kovo 1: Antanina, Albinas, 
Rusnė, Gražuolė, Tulgaudas, 
Amalia.

Saulė teka 6:27, leidžias 5:39 
.Oras:- Debesuotas, vėjuotas,
UlUa,

Nuo bėgių nusirito 
traukinys

YOUNGSTOWN, Fla. — Nuo 
neprižiūrėtų bėgių nusirito pre
kinis traukinys, nuvertęs dido
ką kiekį tankų, vežusių chlori
ną. Vietos gyventojai negreit 
apsižiūrėjo. Astuoni žmonės 
žuvo Įtraukę į plaučius chlorino 
dujų. Nuo bėgių nusiritę tan
kai apnuodijo visą apylinkę. Po 
licija įsakė gyventojams bėgti 
iš nelaimės vietos, kad dar di
desnis žmonių skaičius neapai- 
nuodytų. Chlorinas pradėjo kil
ti j viršų. Apylinkės gyvento
jams patarta bėgti nuo chlorino 
duju, kurias vėjas gali nunerti 
j viensėdžius ir apylinkės kai
melius.

— Pratimą sekmadienį kana
diečiams ir Amerikos moksliniu 
kams pavyko rasti dar vieną ra
di j uojančią sovietų satelito 954 
dalį. Vietą nurodė radiacijos ro
dyklė. - -

— Izraelio premjeras pareiš
kė, kad kabineto nariai nesusi
taria dėl kolonijų arabų žemė
se. Vieni norį pasilikti ten ko
lonijas. o kiti pataria jas ati
traukti. - - -

Miros Gandhi
' ’ * •- . - * v *

partija laimėjo
NEW DELHI, Indija. — In- 

diros Gąndhi vadovaujama kon
greso partija laimėjo savivaldy
bės rinkimus Karnataka pro
vincijoje, Indira buvo niekina
ma ir šmeižiama, teisiama ir 
tardoma, bet krašto gyventojai 
vis dar pasitiki ja ir jos sugru
puotiems žmonėms. Buvo ren
kamas 224 narių seimelis Kar- 
natakos įstatymams leisti. In
dira Gandhi šalininkai pravedė 
į seimelį 152 astovus, o visos ki
tos partijos pravedė tiktai 7Ž4 
atstovus. Dabartinio premjero 
vadovaujama Janata partija 
pravedė tiktai 58 atstovus. At
rodo, kad šie rinkimų laimėji
mai gali pakeisti politinę atmo
sferą Indijoje. /

DIKTATORIUS SAMOZa’aTSISAKO
TRAUKTIS IŠ KRAŠTO PREZIDENTŪROS
Milicija ?avė į beginklę minia, nužudė 13 žmonių, 

;y tarpe buvo penki studentai

MANGUA, Nicaragua. — Nicaraguos gyventojų dauguma 
nepatenkinta dabailiniU prezidentu Anastasio Somoza. bet ne
randa būdu jam pašalinti. Prezidentas Somoza buvo nusigandęs, 
kai 50,000 ūkininku nusileido nuo kalnų, susirinko į sostinę ir pa
reikalavo. kad Somoza atsistatydintu. Bet prezidentas Somoza 
neskubėjo tenkinti nepatenkintų ūkininkų. Jis tik prašė visus ap
rimti, grįžti namo, o vėliau valstybės reikalai patys susitvarkys. 
Nepasitenkinimą sukėlė žurnalisto Pedro Chamorro nužudymas 
dienos metu, gatvės viduryje. Ūkininkai buvo įsitikinę, jog tai bu
vo prezidento Somozos asmens sargų darbas. Trys jauni vyrai 
buvo suimti, tardyti, bet iki šio meto teismas jiems dar nepa
ruoštas.

mes Schlesinger. Gina gandai, 
kad ji» žad* mestt pypkę ir dau 
glau pwGkyti.

Somaza prižadėjo atsistatydinti

Dabartinis prezidentas Anas- 
tasio Somoza vienoje kalboje pa 
reiškė, kad jis rengiasi atsista
tydinti iš prezidento pareigų už 
sesių metų, kai pasibaigs dahar
dinis jo terminas. Visas kraštas 
laukė, kad jis pats atsistatydin
tų, o dabar paaiškėjo, kad jis 
yra pasiryžęs prezidentauti dar 
penkeris metus. Reikia neuž
miršti, kad Somoza šeima jau 
valdo Nicaragua 42 metu. Gy
ventojams tie Somozos jau tiek 
įgrįso, kad jie nori galimai grei
čiau jų atsikratyti. Kai kraštas 
patyrė apie dabartinio preziden
to planus, tai pradėjo protestuo 
ti ir reikalauti atsistaty’dini- 
mo.

Paleido kulkas į beginklę 
minią

Pirmiausia protestaui susirin 
ko kalnuose esančio Diribambos^ 
kaimelio gyventojai, pareiškė saj 
vo nepastenkinimą Ir pareikala-j 
vo Somoza tuojau atsistatydin
ti. Kaimelį apsupo didokas na- 
cionalnės gvardijos dalinys, nu
kirto visas telefono linijas ir pa 
reikalavo, kad protestuojantieji 
išsiskirs t y’tų. Jsakynno kaimie* 
čiai nepaklausė, todėl ir buvo 
paleistos kulkos Į minią.

Demonstracijos prieš Somo-

nuo Managuos, Nicaraguos sos
tinės. šių incidentų metu gyvy
bės neteko 13 žmonių, penki jų 
buvo universiteto studentai, sa
kę kalbas susirinkusiems kai
miečiams.

Ispanai traukia 
teisman artistus

^LADRIDAS, Ispanija. — še
ši Ispanijos artistai patraukti, 
tesman už pasityčiojimą iš' is
panu jėgų, padėjusių primesti 
kraštui diktatorių ir nelemtą 
krašto valdymą. Veikiantieji įs
tatymai draudžia pavieniams pi 
liečiama arba jų grupėms tyčio
tis iš Ispanijos karo jėgų. I

Premjeras Adolfo Duarez, tu 
rėdamas ir šiaip jau visokių ne 
susipratimų dėl naujos demok- 

; ratinės santvarkos vidaus kraš-j 
te. bylos eigą nutraukė, pagalį 
prokuroro nutarimą. Kaip jam. 
pavyks apraminti įžeistus ka-l 
rius. tuo tarpu dar neaišku.

— Sep, Robert Dole (R.-Kan.) 
praeitą savaitę patvirtino žinią, 
kad jo sutikimu yra įsteigtas 
politinės akcijos komitetas —į 
Campaign America. Komiteto | 
tikslas kelti lėšas Respublikonų Į 
kandidatams remti prezidenti-

šiandien paaiškėjo, kad pale
stiniečiai gaudavo" dideles privi
legijas ne tik Egipto mokyklo
se, bet viešuos^ darbuose, tar
nyboj ir kasdieniniame gyveni
me. Palestiniečiai turėjo žymiai 
didesnes privilegijas visoj Egip- 
co teritorijoje, negu patys egip
tiečiai

Visi mokykis norintieji j>ale
st iničiai čia būdavo priimami į 
Egipto mokyklas ir leidžiama 
jiems daryti pažangą.Jeigu egip 
tietis studentas negaudavo gerų 
laipsniu, tai jis nebuvo pralei-' 
džiamas i aukštesni kursą, tuo. . . j
tarpu palestinietis praeidavo.

Įtakingieji palestiniečiai tu- 
rėjo ’ keliavime pririfegiįas, 
jiems mokėdavo algas, padeda-’
vo sutvarkyti 
duodavo pinigu 
vo išdėstydi mintis radijo prane 
Šimuose, mokėdavo už straips
nius laikraščiuose, duodavo už
sienio pasus ir kitas privilegi
jas. Visa tai šiandien baigta. Vi 
daus reikalų ministeris paruošė 
patvarkymus, kurie draudžia 
egiptiečiams palaikyti bet ko
kius ryšius su veikiančiais Ara
fato organizacijos nariais.

Nikaraguoj neramu
Didelės riaušės ir susišaudo 

mai Nikaraguoje nesiliovė visą 
prmadienį, kai prezidentas Ana- 

į stasio Somoza pasiskelbė pasi
liekąs savo pareigose dar t re j ils 
metus. Pranešama, kad prieš Sa 
mozą tą dieną riaušėse žuvo 10 
ir sužeista mažiausiai 50 žmo
nių. Du miestus, labiausiai prieš 
Somoza nusistačiusius, apsupo 
kariuomenė. Viename mitinge 
— Diriamba. esančiame per 37 
mydias į pitus nuo Managua/ke 
lėtą valandų trukusioje kovoje 
policija septymis kairiuosius P^r 
titanus nušovė, o 15 jų sužeidė: 
antrame mieste — Masaya, 21

eimos. reikalus, j mylia į pietų rytus nuo Mana- 
spaudai, leisda-lgua, kareivių ir partizanų susi

šaudyme sužeista 15 žmonių.

Egipto vyriausybė laukia pra 
nešimų apie Kipro policijos ir 
palestiniečių teroristų bendra
darbiavimo duomenis. Kai tie 
paaiškės, tai vyriausybė imsis 
kitu priemonių pries palestinie
čius. Tuo tarpu žurnalisto Josi
fo ei Sabei nužud.vmo užtenka, 
kad atimtų visas palestinie
čiams iki šio meto teiktas privi
legijas.

Arabai iki šio meto vedė kovą 
prieš Izraelį. Dabar arabų vals
tybės nutarė siekti taikos. Tuo 
tarpu palestiniečiai, kurių cen
tras dabartiniu metu yra liba- 
ne, bet kurių teroristinis cent
ras dfribuojamas iš Irako, pra
dėjo žudyti ne izraelitus, bet 
egiptiečius. Kipro saloje prasi
dėjo dviejų palestiniečių terori
stų teismas. Jie pirmiausia tei
siami už Egipto žurnalisto Ju- 
sif ei Sabei nužudymą. Vėliau 
jiedu bus teisiami už Kipro sa
los keleivinio lėktuvo pagrobi
mą ir Įkaitų susodinimą i lėk
tuvą.

Nutarimą atimti palestinie
čiams privilegijas paskelbė Egip 
to premjeras Mamadu Salem. 
G ries tu s pareiškimus padarė 
gen. Gamasy ir vidaus reikalų 
ministeris Nabavi Ismail. Vi
daus reikalų ministerija ėmėsi 
apsaugos priemonių prieš Egip-

zos pareiškimą buvo suorgani-* niuose rinkimuose 1980 m. Ko- te esančius Arafato organizaci- 
zuotos Rivas, Leon, Bosco ir mitetas gali naudoti lėšas kėli- jos veiklesnius narius. Jie galės
Chtrandy kaimeliuose. Policija 
ten pasielgė tokiu pačiu būdu, 
kaip Ir Diribamboa kaime, eaan 
ftaan# tfktąi 87 mydtų rtrtumoj

mui sen. Dole į Baltuosius Rū- išvykti į užsienį, bet pačiame 
mus. tačiau šis atvejis būtų, jei i Egipte palestiniečiai teroristai 
nei Gerald Fordas, nei Ronald ngalės veikti.

n&andMatuotų. | Egipto vyriausybė mano, kad

SOVIETŲ GINKLAI.
KUBOS KAREIVL4I

Eritrėjos prieš Etiopiją suki
lėliai pirmadienį pirmą kartą 
pranešė, kad fronte prieš juos 
greta Etiopijos kareivių pasiro
dė ir Kubos ‘"savanoriai”. Apie
1,000 Kubos kareivių praėjusią 
savaitę gelbėjo Etiopijos jė
goms nesėkmingai atmušti Erit 
rėjos sukilėlius, kurie y~ra ap
supę Eritrėjos sostinę Asmara. 
— pranešė Romoje Eritrėjos Iš
laisvinimo Fronto atstovas Am
de Michael Kahsai. Jis pasakė, 
kad etiopai .turėjo sunkius nuo 
stolus. bet neįstengė psasilauž
ti iš sukilėlių apsupimo.

Eritrėjos sukilėlių žvalgyba, 
veikianti Asmaros mieste, pra
nešė, kad Etiopijos garnizono 
sunkiąją artileriją ir sovietų 
darbo raketų svaidyk o jus apt ar 
nauja Kubos kareviai.

kiti Palestinos atstovai turėtų 
atstovauti Palestinos aspiraci
ją į laisvę ir nepriklausomybę, 
bet ne Arafato vadovaujami te
roristai.



Žiemos vėzdelis, įdėtas pataikaujant bendradarbiautojams ir 
tibti ninkame.MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS

Dėsto RD1AS NERIMĄ VIčILS

<rflku Jau par daug madlloja, 
ji# ir arklį, ir jautį, ir ožį, ir avį. 
ir dar bet man isz bumutėa visz- 
lą atima. Asz jo neapkalbu, asz 
tiktai isztariau vieną žodelį, ką 
manę szirdies suspausdimas isz-l 
mokino. Jūsų Mylistos brangi 
galva, išteising manę!

Liūtas Jiszteisino laputę, Vil
kas provą praloszė, dėlto kur 
tik ėjo, visur ant liūto ir lapės 
murmėjo. L ipė kalūžiausia yra, 
tarė vilkas: tegul asz vagiu ir 
plėsziu, vienok asz nieko neap- 
kalbų, o lapė ir pati vagia, ir 
manę apkalba. Lapė, lapė kaL 
iesnė yi*a.

Ko tankiausei tie abudu netei
singi yra, kurie provojasl Neno
rėkite provotiesi; besiprovoda- 
mi viską prapuldysite, į bėdas 
ateisite ir szirdis jūsų surony- 
site, neteisingai ant prieszinįko 
kalbėdami ir kreivai prislėgda
mi.

(Iš Pamokslai Iszminties ir 
Teisybės 3-čios laidos 1906 m.).

bė \*ūai be jokių klausimų lei- LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI 
džia vyrams prisitaikinti mote- i

riškus apatinukus ir naudotis Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas 1 
tam tikslui joms įrengtais kam
bariukais. Ta krautuvė įteikė , ..
Rožės premiją žinomai prole- BUV. LIAUDIES SEIMO NARIŲ SUSIRINKIMO, 
tariato rašytojai, stalinistei UI- ĮVYKUSIO KAUNE 1942 M. RUGPIUČIO MĖN. 30 D 
li^n Hellman. 1

— National Review žiniomis 
ligoninių reikalus tvarko net

(Tętinya)

)

REZOLIUCIJA
__  1942 m. rugpiūčio 30 susirinkę Kaune, mes, buvę 

valdžios agentūros: 25 iš Lietuvos vyriausybės ir buv. Lieudis Seimo nariai, viešai 
jų reguliuoja ligonių priėmimą, pąrPiskiamp:
31 prižiūri ligonių slaugymą, 33 ... , T . x „ ..
saugoja ligonių teises. Tos agen-' L Smurtu sulaužydama duotus Lietuvos Respugli- 
tūros sukuria ligoninei popieri- kai iškilmingus pasižadėjimus visokiomis aplinkybėmis 
nių darbų už $35, bet juos 
apmokėti ligonis.

Jauiinis turi teisę kalbėti! likusi kultūriniai parapija: ku- 
, nigai tebetiki į Dievą ir į žmo- 

Esu už santykių užmez^mą gaus sjeią. Net vasaros metu 
su didžiąja koin. Kinija ir kitais reikalaujama einant į bažnyčią 
pažangiais krantais. Supranta- apSirengti bei apsiauti kojas, 
ma. kad j ‘Naujienas patekti į Bažnyčioje draudžiama: šokti, 
nebuvo lengva. Ilgai teko gin_ j vaĮgyskaityti romanus. (Skai
tytis ir pirštu baksnoti i užra-1 leidžiama tik maldaknygę). 
šą, kad tai visų lietuvių laikraš- (jaiįma spėti, kad vietoje m^* 
tis. Pasisekė, kai pažadėjau pa-, Jaknygės nebus leidžiama var- 
rūpinli apvalią sumą iš ČIA : toli net premijuoti romanai, 
įrašyti į FLB platinamų leidinių
sąrašus. * Savanoriai kūrėjai. S. K. tiks

liausiai apibudino vienas jaunas 
Mano tikslas atverti Naujie- Vyras, vienoje lituanistinėje mo?

plates mus tykioje pavadavęs istorijos mo- 
akiračius, supažindinti su ver-j kytoją: S. Kūrėjai neturėjo jo- 
tingomis idėjomis ir laiko ženk-jjJ^ nuovokos, kodėl jie kana
lais, ko skaitytojas “Naujieno- VO- jje uk norėjo pabėgti iš na- 
se ? neranda.

čia duosiu keleli dažnai gir
dimų žodžių bei terminų aptari
mų:

Amerikos Lietuvių Taryba 
(ALTa). Veiksnys, kuris žino
jo kada ant scenos užlipti, bet 
nei>esusiprato laiku nulipti. 
Svarbiausias ALTos darbas — 
atgabenimas nuo karo veiksmų 
pasitraukusių politikų iš Euro
pos į Ameriką, čia ALTa turė
jo kukliai nuo scenos pasitrauk 
t i ir perduoti samtį ir kapšą mo
kantiems geriau girtis.

Evoliucija. Evoliucijos vyks
mas užsibaigs, kai žmogus susi
lygins su beždžione. Kultūrin
gas žmogus jau daug yra pada
ręs: moralės samprata ir elge
siu prilygsta babūnui. išvaizda 
— orangutangui. Lauktina, kad 
iieždžionė daugiau pasistengtų 
ir išmoktų operuoti kompiuterį.

Revoliucija. Spontaniškas vei 
ksnias viską sugriauti, o paskiau 
planuoti atstatymą.

nų” skaitytojams

mų. Jiems geriau buvo kariau
ti, negu būti namuose.

Valančiaus metai- Nepasise
kęs bandymas sumažinti alko
holio vartojimą, naudojant ne
vykusį vysk. M. Valančiaus me
todą atkalbėti žmones nuo gir
tuokliavimo. Didžioji Žemė 
moksliškai jra įrodžiusi, kad 
nuodą — alkoholį reikia naikin
ti, todėl savo piliečiams sudaro 
kuo palankiausias galimybes 
tam vykdyti, šis metodas sėk
mingai naudojamas ir liet, išeivi
joje į nuodo naikinimą įsijungus 
intelektualams ir jaunimui

Kopūstas (Brassica oleracea). 
Skani ir naudinga daržovė, pla
čiai vartojama maistui. Kopūs
tas gatvinis (capifata) dar var
tojamas nustatyti liet, visuome
nės kultūriniam lygiui. Pagal ko- 
pūslinių renginių skaičių ir su
valgytų kopūstų kiekį tiksliai

i

DIRBTINA TAUTOSAKA

Nė baltų lelijų, už mergelių, 
ten mano jūros marios, — 
ten numausiu aukso žiedą 
nuo baltų rankelių.

Tris dienas, tris naktis 
giria jojau, 
ketvirtoj naktelėj 
kelely nakvojau.

Pasilik, širdele, sveika, 
auramink sesutę, 
gal pražūsiu nesugrįžęs 
už šalies tėveli-

Ko verki, lapeli ko verki, 
ko liūdi nulėtdęs rasas? 
kam svyra žalieji berželiai, 
kam varvina gailias šakas ?«.

Arėjas Vitkauskas

(Būtų galima ir daugiau, bet
— negi redaktorius leis?L.).

. Naujas šventasis

Iš Maskvos čekų dvasinei vy- 
riausybei atėjo raštas, kad šie 
pakeistų šv. Vito katedros var
dą į šv. Leonido.

— Kas buvo tas šv. Leonidas?
> — pasiteiravo čekai.

TARYBINIAI ANEKDOTAI | — Nežinote? Tai mūsų švie- 
x x- a i 4 J siausias draugas ir mokytojai Rusams švenčiant komuniste-L ., A ...

. .... . ,. - t • Leonidas Brežnevas, — atrėžėnės valdžios jvedimo ir Lietuvos«rusa^ 
pavergimo sukaktis, bendradar- 
biautojai ir tiltininkai vežė Ame 
rikbn bei Kanadon propagan
dinius filmus, o šiaip žmonės 
parvedė darbo liaudies sukurtus 
anekdotus. Vienas Magaryčių 
mėgėjas, buvęs okup. Lietuvoje, 
nugirdo du tokius anekdotus:

Velykos rudeni
Kai buvo švenčiama Sovietų 

Sąjungos 60 metų sukaktis, 5ai 
net iš kai kurių kolūkių buvo 
siunčiami atstovai į Maskvą da
lyvauti iškilmėse.

. .. , . . nors pardavinėja. Kai priėjoAlenas Žemaitijos kolūkietis,) mano eiJė patekau f pa_ 
mačiau, kad tai būta Lenino

į mauzoliejaus. Pagal priimtą po
sakį, nieko bloga nemanyda
mas, pusbalsiai pagalvojau: 
“Štai, kur šuo pakastas!’’ Manę 
tuoj suareštavo, ir taip čia atsi
radau pas jus, — paaiškino či
gonas. *

MODERNIŲ LAIKŲ ŽINIOS
— Lord ir Taylor krautuvė

New Yorke įvykdė prieš 7 metus tik noriu...

— Atsiųskite to šventojo kau
lus, ir mes su didžiausiu džiaugs 
mu pakeisime katedros vardą, 
— atsakė čekai

čigonas Sibire

Į koncentracijos lagerį Sibire 
rusai atsiuntė čigoną.

— Už kokius griekus tu čia 
patekai? — nustebę klausė kiti

— Būdamas Maskvos Raudo
nojoje aikštėje, pamačiau- lau
kiančią žmonių eilę. Atsistojau 
į eilę ir aš, nes maniau, kad ką

turi gerbti Lietuvos “suverenumą bei teritorinį integralumą
i ir neliečiamybę” (1926 m, sutartis tarp Lietuvos Respub
likos ir Socialistinių Tarybų Respublikų Sąjungos, 2 str.), 
1940 m. birželio mėn. 15 d. Sovietų Sąjungos valdžia mi- 
litariškai okupavo Lietuvą.

■ 2. Maskvos ultimatumu sudaryta Lietuvos vyriausy
bė, kuriai iš pradžios buvo pažadėta gerbti Lietuvos nep
riklausomybę, vėliau, Maskvai verčiant, buvo reorgani- •. 
zuota be Ministerio Pirm, pareigas einančio Prof. V. Krė 
vės-Mickevičiaus žinios ir pritarimo, aptikrinant daugu
mą komunistams, su M. Gedvilu prieky, tikslu padaryti 
ją visišku Maskvos įrankiu. /

3. Taip reorganizuotai vyriausybei Maskvos vyriau- 
tiemos malonumai «nt ledo. Pomo. Syį>ė įsakė pravesti rinkimus į Liaudies Seimą, kad. šis
grafiįos taikais daugelis slidinėja ir 

be ledo..-

grįžęs po iškilmių iš Maskvos, 
pasakojo savo draugams, kad 
šiemet Velykos bus rudeni Drau 
gai nustebę klausė, kaip tai gali 
būti. Atstovas jiems atsakė:

— Tą dalyką aš girdėjau savo 
paties ausimis. Ten pats Brež
nevas ir kiįi aukšti visažinan- 
čios partijos ir visagalinčios val
džios ponai draugai kalbėjo ir 
vis kartojo “Velikaj rodine”, o 
mes visi nieko negalėjome sa
kyti. tik turėjome ploti.ir šaukti 
ura! Kadangi niekas neturėjo 
progos priešintis, tai ir bus Ve
lykos rudenį...

Lenino ir Džieržinskio draugas
Kai bolševikai ruošėsi švęsti 

60 metų revoliucijos sukaktį ir 
pergalės šventę, tai visur išsiun-

apskaičiuojama kultūros aukš- tinėjo kor^pondentus ieškoti
lis.

NepasauJežvalgmė politika. į 
lankstus būdas prisitaikyti prie J 
bid kokios ideologijos. Įgalina 
greitesniu tempu siekti pasauli-) 
nės revoliucijos. Įgalina pereiti 
prie ncpasaulėžvalginės religijos 
ir moralės, tuomi pagreitinant 
evoliucijos progresą.

Pažangieji frontininkai. Pro
tingi politikai ir kultūrininkai. 
Padėję pagrindai! nepasaulėžval ’
ginę politika, kukliai pasiėmė, Graiuo). grįita

FR. R Jaujinis

sunkią užduotį — vesti lietuvių 
tautą į evoliucijos ir revoliuci
jos užbaigą. Veiklos motto: Ein 
Fuehrer, ein Volk.

name iš Valentino 
'Dienos vaiŠlv-

Didžioji žemė. Ihiikus išlais
vintos Lietuvos rašytojos Vyta u 
lės Žilinskaitės’Didžiojo Brolio 
pakaitalas, taikomas Lietuvos 
išlaisvintojai SSSR. Kaip žino
me, “Didįjį Brolį” sugalvojo liau 
dies kenkėjas G. Orwell. todėl 
šis terminas nenaudotinas.

Akiračiai. Modernus inteli
gentų mėnraštis, toli pažengęs 
evoliucijos keliu. Nuolatiniu 
bendradarbiu turėjęs šunį, o da
bar jau net du šunis.

Anonmas, kuklus kultūrinin
kas. Kultūrą skleidžia laiškais 
ir spausdiniais nepasirašydama* 
vardo. Anonimas neieško nei 
garbės, nei kankinystės “džėlo- 
je”.

§vč. Merg. Marijos Gimimo 
parapija. Bene labiausiai atsi-

VILKAS IR LAPE

Nežine keno teisybė yra, 
kada du melagiu provojasi

Vilkas apskundė lapę į sūdą 
priesz patį Hutą tok eis žodžeis: 
karaliau, valdyk lapę, ji mano 
gerą szlovę skriaudžia; ji po vi
są girę su balsu sako: vilkas pa
leistuvis, galvažudis, iszplėszėjas 
svetimo gero ir didelis vagis; asz 
nei vieno prieteliaus ant svieto 
neteksiu ]xt ją!

TJutas paszaukė Japę ir liepė 
iszsite’sinti. Lapė ausis priglau
dus su vuodega vyzguriuodama 
atsakė: šviesiausias. galingiau
sias karaliau! Jūsų Mylistos 
brangi galva! Vilko skundžian- 
czio manę klausei su viena ause 
klausyk manęs su kita, o jei jo 
klausei su abiem-. tai ir manos 
su abiem s teiksiesi pnklausrti. 
Asz nesakiau ant jo teip daugel j

senų žmonių, kurie atsimena 
įmainą ir kaip jie dalyvavo re
voliucijoj.

4 «

I^eningrado priemiestyje ko
respondentai pastebėjo suvargu
sį, vos paeinantį, seną žmogelį. 
Kadangi atrodė, jog jis gali bū
ti Lenino laikų žmogus, todėl 
nutarė jį užkalbfbti. Ir neapsi
riko! Jis buvo tada Petrogrado 
kaliošų fabriko darbininkas.

Ar tn pažįsti Leniną ir ar 
dalyvavai su juo revoliucijoj?

klausė korespondentai. Se
nelis jiems atsakė:

— O kaip gi? Pažinau. Vieną 
kartą pas mus į fabriką atėjo 
plikas nedidelis žmogelis su juo
da barzdele ir ragino prisirašyti 
prie jo šaikos. Aš jam Sakiau, 
kad nenoriu, tai jis sakč gerai 
apsigalvoti, anes jis klaus dar 
kartą. Kai jis paklausė dar kar
tą. tai aš pasiunčiau jį po velnių! 
Tada jis atsiuntė kitą, kiek aukŠ 
tesnį su ruda barzdele. Kai aš 
ji pasiunčiau po velnių, tai jis 
mane pasiuntė j Sibirą, kad aš 
dar tik dabar iš ten grįžtu. IHr- 
masis buvo Leninas, o antrasis 
jo dešinioji ranka Dzieržinskis...

Juodžiaus kelmas

Tarybinė tautosaka

Okupuotos Lietuvos tarybinių 
dvarų baudžiauninkai sukūrė 
tokią patarlę:

Neaimanuok, nešokinėk.
Užčiaupęs burną patylėk: 
Išklausyk partiečių šūkį — 

|rfktu. bet tiek tiktai isztariau; Lengviau gyvent bus kolūky.

— Tarp Abisinijos ir Soma- 
lijos iškilo rimtas karas. Pagal 
modernaus neutralumo taisyk
les kariaujančios šalys turi teisę 
gauti modernius ir geriausius 
ginklus.

— Federalinė Maisto ir Vais
tų Administracija, žinoma FDA 
vardu, nustatė, kad maistas krau 
tuvėse turi būti laikomas ne 5 
ir ne 7, bet 6 colius aukščiau 
grindų. Taigi laikyti dėžę kon
servuotų pupelių ant grindų yra 
federalinis nusikaltimas.

žinių žinovas
Susikalbėjo...

— Ar jūsų mokykloj yra pro
blemų su narkotiniais vaistais?

* w

— klausė berniukas gretimos 
mokyklos mergaitę. Ji atsakė:

— Jokių problemų mes netu
rime. Aš galiu jų gauti, kada

šis šuo perdaug gražus, geras Ir perdaug protingas patekti l Akiračių 
puslapiui, žinovai tvirtina, kad šunys ,savo elgsena ir būdu stengiasi 

būti panašūs į savo šeimininkus.

.<-.x

vėliau paprašytų įjungti Lietuvos Respubliką į Sovietų 
Sąjungą. • . >

4. Liaudies Seimas negalėjo išreikšti ir neišreiškė 
Lietuvių tautos valios, nes: a) Liaudies Seimo sudėtis 
buvo iš anksto nustatyta komunistų partijos, diriguojant 
Maskvos atstovui G. Dekanozovui ir Sovietų Sąjungos 
Pasiuntiniui Lietuvoje N. .G. Pozdniakovui, kandidatus 
tegalėjo statyti tik “Lietuvos Darbo Sąjunga”, komunis
tų partijos ekspozitūra, ir kandidatų tebuvo išstatyta 
tiek, kiek buvo nustatyta iš viso Liaudies Seimo narių; 
b) kadangi iš anksto buvo nustatyta atstovų sudėtis^, tai 
kad padidintų įspūdį, buvo paskelbta, kad už kandidatų 
sąrašą į Liaudies Seimą balsavo 95,51% turinčių teisę bal 
suoti, o iš tikrųjų, kaip patvirtina Liaudies Seimo rinki
minių komisijų nariai, o tap pat kaip rodo buv. LTSR 
Liaudies Komisarų Tarybos pirmininko M. Gedvilo ir 
buv. LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmi
ninko J. Paleckio padaryti uždaruose posėdžiuose pareiš
kimai, tebuvo paduota tik 16-18% galiojančių balsavimo 
kortelių; c) visa eilė atstovų, kurie nepriklausė komu
nistų partijai, grasinimais buvo priversti būti atstovais 
ir balsuoti už prisijungimą prie Sovietų Sąjungos; d) bal 
suojant už prisijungimą prie Sovietų Sąjungos, atstovų 
balsai nebuvo skaitomi ir kartu su atstovais balsavo sė
dėję jų tarpe pašaliniai asmenys.

15. Prieš šį smurtą nė vienas Liaudies Seimo narys 
Į negalėjo pareikšti protesto, nes toks protestas esamo- 
Į mis sąlygomis buvo surištas su pavojumi gyvybei. Mask
vos įgaliotinis G. Dekanozovas ir SSSR pasiuntinybės na 
riai Liaudies Seimo atstovams pareiškusiems nusistaty- 

!mą, kad per Liaudies Seimo posėdį nebalsuosime ūž pri
sijungimą prie Sovietų Sąjungos, atvirai grasė jiems ir 
jų šeimoms. ’ -

6. Mes viešai pareiškiame savo protestą prieš smur
to ir falsifikacijos priemones, kurios buvo pavartotos 
prieš Lietuvos Respubliką ir Lietuvių tautą bolševikų 
valdžios tiek renkant Liaudies Seimą, tiek Jam Veikiant. 
Nei mes, nei kiti Liaudies Seimo nariai, dėl ankščiau su
minėtų aplinkybių, negalėjome išreikšti ir heisrėiškėme 
Lietuvių tautos valios prisijungti prie Sė'vietų Sąjungos.

7. Pats Liaudies Seimas savo 1940 m. liepos mėn. 21 
d. deklaracijoje yra pasakęs: “Dabar liaudis galingosios 
Raudonosios Armijos padedama nuvertė smetoniškųjų 
pavergėjų jungą ir įsteigė savo „valstybėje tarybų Val
džią”... “jei Lietuvos liaudis galėjo savo šalyje įsteigti vie 
nintėlę teisingą valstybės santvarką — sovietinę sant
varką, tai visa tai yra tik Sovietų Sąjungos dėka”, tuo 
būdu pats konstatuodamas Raudonosios Armijos įtaką

---------------------------------

Magaryčios

• Senelis sakė: “Kai fties bu
vome jauni, tai norėjome pakeis
ti pasaulį, o dabar norime pa
keisti jaunimą”,

• Alkoholis siaurina protą, 
bet ilgina liežuvį (Alcoholic Ano
nymous) .

~ vienoj Hetuvių gyvenvietėje — 
gana mums sekti netvarkinguo
sius — smukles palaikančiuo
sius”. Vienas tuo paabejojo, pa
tardamas visur steigti vietoj pir-

KAUNAS 1942 m. rugpjūčio mėn 30 i
Prof. V. Krėvė-Mickevičius

Ėjęs Liaudies vyriausybės ministerio pirmi
ninko pareigas ir užsienių reikalų ministeris

Buv. Liaudies Seimo nariai:

• Meno parodos lankytojai 
patiko vienas paveikslas. Ji sa
kė. kad fą paveikslą pirktų, jei 
būtų galima atsikišusius dažų 

e larvbinis utuky4ojas klau- gabalus išlyginti arba suprosy- 
ti. Dailininkas jai paaiškino, 
kad tas paveikslas yra “im- 
pasto". Poniutė jam atsakė: “Jęi- 
gu iš pašto, lai jau jis yra ne
pataisomai sugadintas ir aš jo 
nepirksiu”.

• Gera žmona gali padary ti
I < Dr. J. Adoma vičfns taip pa -iš savo vyro, k* tik ji nori, net C Ą DGI \ £ IT g W NAUJIENOSE 
tart: “Pirtis pasistatykirte kiek- ^gerą šokėją— Don Pilotas v AAO1 WBIlBo V 0 £1

sė mokinius, koks yra skirtumas 
tarp tragedijos ir nelaimės. Vie
nas mokinys taip atsakė: “Jei 
kas man duotų dolerį ir as jį pa-( 
mesčiau, tai butų nelaimė, o 
jei ji pas mane rastų. KGB. tai 
būtų tragedija”.

R. Juknevicius, V. Biržietis, agr, Pr. Mickus, 
St. Vaineikiene, P. Milančiūte.

Jurgis Glušauskas
Buv. LTSR Solialistinio Aprūpinimo ir Miš
kų pramonės liaudies komisaras.

• * , * *j

(Bos daugiau) < :
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UNIVERSALKUipėd 
k&lbas i 
įversta

Fu mu Uupom! Jis, pMfxI it- 
Hefcx didelius (Urbui. Pirma, jie pa- 
de^i Jums pasiekti asmeniškus Jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki ” v

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Tačiau pati Lietuvos valsty
bingumo idėja nebuvo nužudy
ta. Karaliaus Mindaugo karū
nos garbė buvo išlaikyta per il
gus šimtmečius, Ji pakėlė vi
duramžių kovas ir dvikovas, ji 
pakėlė baudžiavos, spaudos 
draudimo golgotas; ir tik tam, 
kad 1918 metų vasario 16 die
ną dar skaisčiau ir dar garsiau 
sužibėtu viso vakarų pasaulio 
•padangėje.

Po vasario 16-tosios, apsvai
gę gyvenimo svaiguliu, buvome 
lyg ir užmiršę, kad jau 1253 me 
tais, niūrių viduramžių tamsoje 
Didysis Kunigaikštis Mindau
gas užsidėjo Lietuvos karaliaus 
vainiką ir sukūrė Lietuvos ka
ralystę. Ir tada gimė mūsų tau
tos valstybinė idėja, kuri nieka
da po to jau nemirė ir išliko 
gyva iki pat šių dienų.

žinoma, 1918 metais Lietu
vos Nepriklausomybės atstaty
mas nebebuvo atremtas Į kara
lišką monarchų didybės prisi
minimą. Lietuvos nepriklauso
mybė buvo atstatyta, kai visa

Knygos bus išsiųstos, jei f 1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1735 So. Halsted St^ Chicago, HL 60608

YRA GERL4USIA DOVANA
__ Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šera^ i> 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar Jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekviena, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanai Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL kaina 2 dot
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Ogi ypatinga 
viniais ši 
mes visi 
aš tikrai 
tik mes, 
lietuviai, 
troškimais ir tuo pačiu 
bet ši rytmetį ir Nemuno ar Du 
bysOs vandenų atspindžiuose at 
sispindėjusių pirmosios ryto ža 
rų atspindžius susikaupusiai pa 
sveikina pavergtos tėvynės bro
lis ir sesuo. Taip pat visi tiki
me, kad šį rytmetį ir Sibiro kan 
kine paaukoja iš duonos trupi
nių padaryto rožinio pirmąsias 
maldas Lietuvai tėvynei, o taip 
pat tėvynės maldos žodį ši ryt
metį sušnabžda ir už geležinių

antroji Helsinkio 
kaip tik virto di- 

unkiai palaužiamu 
em$ pavergtųjų tau- 

■ms kovoje prieš rau- 
t ir jos ilgame- 
rgtose šalyse gi 
judėjimas, ku- 

jau tarptautinėje 
įgavęs oficialų di- 
j u dėjimo vardą, 
šis judėjimas jau- 

Sovietų Sąjun- 
ypatingai jos pavergto- 

šio judėjimo organi- 
jau labai plačiai 

bet ir vi-

Kalba pasakyta Miami lietuviams minint Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 60 metų sukaktį

D. Kurtffls, KELIONE | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Ao- 
toriam pastabumą neapgauna Inturiato Ir agitpropo propaganda bei 
dfesaakavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prot P. PakaritlK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 paL dokumentuota istorinė studija įpie prūsu likimą. 
Kaina $X

Vincas žamalfte. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARASTUS. 
04 pat Kaina ŠUO.

te ir kiti laidiniai yra gatmanl
NAUJIENOSE, 1739 te MALSTED ST^ CHICAGO, ILL. MBB

rtrilaafcaa* tete ralanBa—le arte teaksM gate Ir prWaBaaf 
tetote periate.

romantiško tautinio nacionaliz
mo tvaike, kurį gaivino iš Pran
cūzijos sklindančios didžiosios 
demokratijos ir humanizmo bei 
jų šūkių gaivinantieji vėjeliai. 
Tad ir Lietuvos nepriklauso
mybė, jau buvo atstatyta demo
kratiškais pagrindais ir lietu
vių tautos atstovai visam tuo 
metiniam pasauliui garsiai pa
skelbė: “Jūs norite, ar nenorite 
nuo šios dienos Lietuvos žeme
lė priklauso tik pačiai lietuvių 
tautai ir tos žemės šeimininku 
gali būti tik pati lietuvių tauta 
ir jos garbingi sūnūs 
ros”.

- NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PamarL senus I® 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vis tava rdžių sąraše*. Knygo* 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

e Indijos vandenyno Seyche
lles salose auga Coco de Mer me
džiai, kurių sėklos sveria iki 40 
svarų. Vienas orchidėjų rūšis 
turi mažiausias sėklas. 35,000,- 
000 tų sėklų sveria vieną uncija. 
Viena pikžolė, sukelianti šienli
gę. per 5 valandas gali išleisti 
iki astuonių tūkstančių milijonu 
dulkeliu.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir Intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.59.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
osl., kainuoja $2.00. __

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLKVy. 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knvgų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jm ir 
kitas knyga* galima ’IsigyTi atsilankius i Naujienas arba atsiuntus če^ar 
piniginę perlaidą. *

iais sukakiu- 
ešių dešimčių metais 

buriamės kuopom Ir 
i tikiu, kad šiandien ne 

visi laisvojo pasaulio 
gyvename tais pačiais 

rvžtu.

JONAS DAUGĖLA

AUŠRA JAU ŠVINTA

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozai Kipačlnskti, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 pal^ kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnikii, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO- LlETUVOa. 
o Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naučakiuose, 
ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 

Įėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
ingių kalba.
tenko SATYRINIS NOVtLŠS. Genialaus rusų rašytojo

do ir pati karūna. Taip pat nusi
rito ir jo sūnaus Vaišvilko ir 
daugelio kitų jo palikuonių; ir 
jos nusirito ne nuo priešų,bet nuo 
tėvynainių kalavijo. Tačiau nei 
vienas jų nenuneigė Lietuvos 
valstybingumo idėjos — jie tik 
kovojo dėl teisės šį valstybin
gumą atstovauti ir gyvenime 
pareikšti. O juk, pagaliau, tai 
vyko tamsių viduramžių gady
nėje/

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigtą 1923 metalą. T< 421-3070
Įątalgoą pietuose Idemai automoblliamą pąstątytL

Įkopti šiuo metų laiku į šią 
Miami Lietuvių Klubo tribūną, 
o jąjatingai šia taip iškilminga 
ir atmintina proga, švenčiant 
Lietuvos Nepriklausomybės 60- 
ties metų garbingą sukaktį, yra 
ne tik malonus įsipareigojimas, 
bet ir didelė, turbūt, net neuž
pelnyta garbė. Juk. anagi va, 
žiemos speigai, sniegas ir šiau
rūs šalčiai bei vėjai puste supėtė 
į Miami didelį būrį mūsii maty
tų ir nematytų tautiečių ne tik 
iš tolimiausių šios- šalies, bet ir 
iš šaltos Kanados pakraščių. 
Tad ir aš šioje tribūnoje jau
čiuosi lyg atsistojęs prieš di
džiulę lietuvių konferenciją, ku
rioje šalia mano kaimynų mia- 
miečįų dalyvauja atstovai iš 
daugelio kitų daug didesnių lie
tuviškų telkinių.

Tad būkite pasveikinti mie
los, atstovės ir atstovai, susi
būrę šioje svetingoje salėje visi

Tad, minėdami 60 metų Lie
tuvos atstatymo sukakti, turi
me būtinai patys sau ir prieš vi
są pasaulį suristi ją neatski
riamai su 725 metų tos nepri
klausomybės paskelbimo sukak
timi.

Tiesa, Mindaugo karūnuota 
galva labai greitai nusirito nuo 
jo karališkų pečių, drauge nu- Europa tiesiog skendo ir svaigo

čij.ndien š 
suū.rčių dali 
diu'iu ir 
ginklu vis 
tų žm< 
doną ją despot i j 
tę sauvalę. Pav< 
mė visai nauja: 
ris šiandin 
plotmėje yra 
sententinio 
Šiandien jau 
čiamas visoje 
goję, o 
se šalyse, 
zacinės celės jau labai 
nusėjo ne tik Rusi jo; 
su kitų jos valdomų šalių geo
grafinius žemėlapius.

(Hus daugiau)

Ši mūsų tautos valia tautos 
vardu buvo paskelbta 20-ties 
signataru, kurių jau nei vieno 
nebeturime savo tarpe, tačiau 
šią valią gynė ir šiandien dar gi
na visa lietuvių tauta. Ir pir- 

; mieji savanoriai ją gynė ne po- 
1 sėdžių salėse, ne tarptautinių 
konferencijų rūmuose, bet gynė 
kovos lauke. Pilksermėgiai mū
sų kaimiečiai, palikę dirvoje įar 
tą arklą, mažamečiai vaikai ir 
suaugę seneliai išėjo ginti tau
tos laisvę ir ją apgynė. 2001 jų
jų nebegrįžo prie įarto arklo. 
Jie liko amžinai ilsėtis Širvin
tų, Giedraičių, Radviliškio lau
kuose, kad jų broliai ir sesės 
galėtų du dešimtmečius pakvė
puoti pilnutinės laisvės oru at
kurti naują, gražią ir puošnią 
nuosavą valstybę ir įkvėpti ne- 

j numaldomos tėvynės meilės jau 
smus ateinančioms kartoms.

Tad Lietvos laisvė ir jos nuo 
{stabus ir neužmirštamas nepri
klausomo valstybinio gyvenimo 
dvidešimtmetis nėra niekieno 

tmūsų tautai padovanotas ar kie 
I no nors kito <ička išrūpintas.Tai 
yrz lietuvio savo nuosavu krau
ju ir prakaitu nupirkta ir su
kurta nuosavybė. Mums nerei
kėjo nei Marshalio plano, nei 
tarptautinių bankų paskolų, ne 
reikėjo platinti nei milijoninių 

į bondų kitose valstibėse, kad per 
j trumpus 20 metų, baudžiavos 
jungą iškentusi tauta, ant karo 
audrų nuplikinto žemės ploto ir 
griuvėsių atkurtų savo valsty
bę, kurios kultūrinė ir ekono
minė pažanga sukėlė pasididžia
vimo jausmus savųjų ir nuosta
bą svetimųjų.

} Ką tauta pati sau išsikovoja 
ir sukuria, tą jinai ir ryžtasi vi

sais laikais besąliginiai • ginti 
Ir lietuvių tauta niekada savo ' 
valia neatsisakė Vasario m. 16 J 
d’enos akto idėjos ir nuolatos ją- 
gynė. Savanorių kovas tęsė par ' 
tizanai.Ir komunizmo ekspansi
jai į vakarus, kurio net ir iki 
šiol nepajėgia sulaikyti visas 
gerai ginkluotas vakarų pasau
lis, pirmieji pasipriešino lietu-j 
viaį ir net kuriam laikui savo 
pačių auka jį sulaikė.

Antrąjį pasaulinį karą vaka
rų sąjungininkai laimėjo (jei
gu jau jo pabaigą iš viso bet 

dūk-[kokiu laimėjimu galėtume už
skaityti) ne vien savo militari- 
ne jėga ir ekonominiu pranašu
mu. Jie laimėjo, nes skelbė Eu
ropai tautų laisvės šūkius, ku
riais patikėjo pavergtos tautos 
ir pavergti žmones. Šais šūkiais 
patikėjo Lenkijos, Vengrijos, 
Čekoslovakijos sukilėliai, jais 
patikėjo ir Lietuvos miško bro
liai. Ir kiek jų visų žuvo už sa
vo ir viso krikščioniškojo pa
saulio išsigelbėjimą? Jų skai
čiuje lietuviai pirmauja. Yra 
skaitoma, kad nuo visų šių ne
laimių, trėmimų, kalinimų ir ki
tų negerovių yra žuvę ar mir
tinas kančias kentėję apie mi
lijonas lietuvių. Tai yra labai 
jau didelis skaičius mūsų nes
kaitlingai tautai.

Bet laikai keičiasi ir, turbūt, 
švinta.

Visi didžiausiu dėmesiu ir 
dar didesnėmis viltimis pasitin
kame naujas apraiškas šios ša
lies politiniam gyvenime ir svei 
kiname naujus vėjus tarptauti
nėje politikoje. Juk paskutiniu 
metu šios amžinųjų laisvių ir 
didžiosios demokratijos politi
kos vadovai pradėjo kelti ir vis 
dažniau užsiminti apie prigim
tąsias žmogaus asmeniškas tei-

grotų užrakinto laisvės kovo- sirito ir amžių dulkėse pasken 
tojo laisvės troškuliu išdžiuvu
sios lūpos.

1918 metų vasariom. 18 die
nos įvykis savaime neatmezga- 
mu siūlu suriša mus su žiląją 
Lietuvos senove, jis primena 
mums niūrios šiandieninės kas
dienybės aplinką ir drauge nu
tiesia svajonių ir vilčių takus 
mūsų tautos ateičiai.

sės ir reikalą jas gerbti, šis 
klausimas jau šiandien įrašo
mas ir į tarptautinių politinių 
konferencijų darbų tvarkas.

Helsinkio konferencijos nu
tarimus ir aktus džiaugsmo aša 
romis aplaistė Brežnevas ir jo 
“kamrodai". Tačiau, per tas 
ašarotas akis jie, turbūt, nė ne
pastebėjo. kad pasmaso ir an
trąjį sutarčių “krepšį”, į kurį 
kaip tik buvo sukrauti tie di
dieji žmogaus asmeninių lais
vių reikalavimai ir patikrini
mai. kad vsi pasirašiusieji tas 
laisves gerbs ir vvkdvs savose

drauge prisiminti mūtų tautos 
didybės neužmirštamas dienas 
ir sustiprinti savo dvasią naujai 
ateičiai tinkamai pasitikti.

Vasario m. 16 dienos kasme
tinis prisiminimas šiandien jau 
yra tapęs pačia gražiausia ir iš
kilmingiausias bendrojo lietuvLš 
ko gyvenimo tradicija, šios die
nos prisiminimas sujungia visą 
lietuvių tautą, visas jos duk
ras ir sūnus į vieną vieningą šei
mą ir šios didingumo skaidria
me fone bent vienai dienai me
tuose nebetinka jokios reikšmės 
ir lieka beverčiais bet kokie mū
sų skirtingumai , asmeniški ne
susipratimai, staiga vienam mo 
mentui pranyksta bet kokios pa 
saulėžiūrinės ar bendruomeni
nės nesantaikos; ir bent vieną 
trumpą momentą mes visi, ku
rie turime laimės ir garbės save 
vadinti lietuviais, paalsuojame 
didžiulio dvasimo džiaugsmo ir 
tautinio išdidumo jausmais..,

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N>v|teeM galima gauti pulfcly tnygv, Irurler papu** haf kaAĮf 

Imvgu spintą »r Unfyng.
AULsantes PakalniUds, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jarnm? dleotį 

įtrimlnlmAl ir tvykftj bet rietu zkaltood kilp. ro
manas. 367 pat Kaina 35,

A. PskalnKkH. METAI PRAEITYJE. Netotap bythj priftaM- 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje a 
tyti | 12 dalhĮ. 296 peL. kaina «.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomaa, Grs- 
tiaia Tirieliaia. 336 psL Kaina M00. Minkštais rtri. BLM 

Fr»f. V*cl. ftlrffika, SIMŲ JŲ LIFIWl*KŲ KNY^Ų IfTS 
RUA, I dailu. 108 pat, |rlita — mialdtala Ttr- 
iellaii — X2.0O; n dalia. 223 |rl*ta — 0.00. minki- 
tala rlrieUah___________________________ ____  JUR

Hanrfka* Tomai — Tamalavdtaa, LIETWIiCAStJ PAMAtYX 
Pakalnė* tr Labnrroe. apskrity, n Motnlaia tpr airmail, fttn- 
rtradjotnla ir docnmentacHa. 330 paL. kaina M

P. KodOnaa. TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daMu Uatnvoa 
partizanu buitlea ramanaa 292 pualapfu- Kaina S3.

Janina NarOn*, TRYS IR VIINA. Jannyrtfc atriminlmaJ 
ITO pal. ---------------------------------------------------------- SU*
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inkams nustatyti šventės datą^ 
bet paruošti tam reikalui ir l’e- 
t avišką išeiviją. Bet ne taip

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose: 
metams______________

pusei metu ____________
trims mėnesiam^ ________
vienam mėnesiui _______

Tai sena, bet daug reiškianti 
'atarlė. Man ji prįsiminė, kaip 
iškaičiau Juozo Gailos, LB kul 
Iros tar. pirm, laišką, raginau. 
I kartu švęsti Vasario 16 die- 

is šventę ir karaliaus Mindau
go vainikavimo prisiminimą.

Jis rašo: ...“Kultūros taryba 
>iulo Vasario 16-ją “paversti” 
araliaus Mindaugo vainikavi- 
no ir Nepriklausomybės atkū- 
imo švente’’...

AS manyčiau, kad mums, vi
siems lietuviams, tiek okupuo- 
ame krašte, tiek gyvenantiems 
šeivijoje, Va^ann —
ra labai dideli šventi ir pria 

jos dar ką nors Lpdyti uevty
lėtų. Ją mes švenčiame nuo pa4 
Nepriklausomybės akto paskel 
bimo ir išeivijoj neturėtume tei 
sės ją panaikinti, žinoma, jei

gu tik norint pasitarnauti oku- 
pant ul

Be to, minint kartu, minėji
mai ilgai užsitęstų, nes reikėtų 
abu įvykiu atit nkaniai paminė
ti. M nint kartu, viena dalis tu
rėtų nukentėti kitos dalies nau
dai. Niekuomet abi šventės da
lys nebus tinkamai atžymėtos, 
Įvertintos.

Be Vasario 16-tos, mes dar 
švenčiame Tautos šventę, rug
sėjo 8 dieną. Tai kodėl mes ne
galėtume turėti ir karaliaus Min 
įaugo vainikavimo šventę. Pir
na reiktų nustatyti, kuriais mė
lis remtis švenčiant tą šventę, 
ir 1251 ar 1253 metais. O ko
kioje dienoje įvyko karūnavi- 
nas? Istorikai turėtų nustatyn, 
ad ir apytikrių datą, kurios vi

ri turėtų laikytis. Taigi, tam rei-

engvai, vienas plunksnos brūkš 
telėjimas ir lietuviai nebešven- 
čia Vasario 16-tos, o švenčia 
kitą part:jos nustatytą 4ventę«

Man ir kyla įtarimas, ad siūly
mas prie Vasario-tos dienos, pri
jungti karaliaus Mindaugo šven
tę, turi kitą, paslėptą tikslą. Ir 
štai kodėl man taip atrodo. Jau 
kuris laikas, kai Draugo skai
tytojams stengdamasi neparody
ti, kad tautinių švenčių metu yra 
pagerbiama lietuvių tautinė vė
liava. Rugsėjo 8 dieną, tautinės 
šventės proga, prie bažnyčios, 
prieš pamaldas, buvo iškelta lie
tuviška trispalvė ir žmonės su
giedojo tautos himną. Draugo 
koresp., aprašydamas iškilmes, 
paminėjo, kad buvo pamaldos, 
kas pasakė pamokslą ir kitas 
smulkmenas. Bet lietuviškos 
trispalvės jis nepastebėjo. Ma-

Amerikos lietuviai atliko pareigą, šių metų vasario 
mėnesi Įvairiose vietose suruošė Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 60 metų sukaktį, sakė kalbas, prisimi-į / 
nė dabartinę teisinę krašto būklę, dėjo aukas ir ruošėsi 
tolimesnėm kovom. Daugiausia Lietuvos nepriklausomy-1 
bės paskelbimo minėjimų buvo suruošta šių metų vasario*« 
12 ir 19 dienomis. Bet visoje eilėje vietovių, kuriose ne- jos duotą jiems, žibalą, Įsiveržė Įrusų karo jėgų paverg- 
galėjo šios svarbios sukakties paminėti minėtomis dieno- tas teritorijas. Naciai kaip peiliu per sviestą, perskrodė, 
mis, tai paminėjo vėliau. Susivienijimo Lietuvių Ameri- Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir pasiekė Rusijos gilumą, 
koje Pildomoji Taryba, susirinkusi posėdžio praeitos sa- Prieš raudonąją armiją ginklus nukreipė ir vietos gy- 
yaitės pabaigoje ir šios pradžioje, minėjimą savo salėje Į ventojai, negalėję pakęsti sovietinio komuiiizmo ir ru- 
šuruošė vasario 26 dieną, praeitą sekmadieni. Kalbas pa 
sakė ne tik SLA prezidentas Povilas P. Dargis, bet gra
žią kalbą pasakė ir Lietuvos generalinis konsulas Anice
tas Simutis, SLA narys.

tu su okupantu, bėgs, į Rusijos gilumą, kaip savo laiku 
ten bėgo Antanas Sniečkus, Petras Cvirka, Antanas Venc 
lova, Mikasė Meškauskienė, Pozdniakovas, Dekanotovas 
’r visa eilė kitų, polikusių savo žmonas, vaikus ir net par
tinius bilietus, kad tiktai galėtų toliau pabėgti į Rusijos 
gilumą įlįsti ir, kaip strausai, galvas nuo pavojaus smė
liu paslėpti

Pavergti lietuviai turi turėti viltį, kad tokia rusų bė 
gimo diena ateis. Svarbu, kad kiekvienas sovietinės siste

nau, nieko stebėtino, nes jis yra 
Gimtojo Krašto bendradarbis, 
tai jam lietuviška trispalvė gal 
tik nervus gadina.

Bet štai šių metų Vasario 16- 
tos dienos n ’įėjimas. Drauge 
atsirado, kokio tai slapuko, fi
gas straipsnis, kuriame aprašo
ma kokioje bažnyčioje buvo lai
komos mišios, kas tas mišias lai
kė, kur įvyko minėjimas ir jo 
visa eiga suminėta. Ir tas kores-

sų planuotojų Įvestos tvarkos. Vokiečių, kariuomenė dar 
nebuvo Kaune, o Kauno lietuviai, paėmę radijo stotį, pir 
miejį paskelbė apie rusams kertamus smūgius ir paskel
bė atstatytą nepriklausomą Lietuvą.

Be kalbų, primenančių klausytojams apie dabartinę} 
pavergtos Lietuvos būklę, nepaprastai sunkų lietuvių iš
naudojimą, buvo aptarta, kas toliau daryti pavergtiems į 
mūsų broliams išlaisvinti. Amerikos lietuvia, gyvenam i 
tieji toli nuo tėvynės, negali įsitraukti į visos lietuvių tau-’ 
tos kiekvieną dieną vedamą kovą prieš okupantus išnau-į 
dotojus, bet ir prieš lietuvius, persimetusius okupanto pu ■ 
sėn. Visi žinome, kad didelė lietuvių tautos dalis yra prie
šinga okupacijai, įvestiems sovietų dvarams ir nepapras
tai žiauriam išnaudojimui, bet atsiranda ir tokių, kurie 
nueina svetimųjų tarnybon ir padeda okupantams lietu
vius išnaudoti Bet rusams tarnaujanti dalis yra negausi. 
Lietuviai komunistinės santvarkos nemėgsta ir į komu
nistų partijos eiles noriai neina. Jeigu vienas kitas ir tam
pa komunistu, tai iš prievartinio komunisto rusams nau
dos nėra. Jie patys pastebi, kad tie komunistai “svyruo
ja”, kai reikia aptarti koks svarbesnis klausimas.

Sovietų karo vadai prisimena, kaip lietuviai pasiel
gė rusų — vokiečių karo pradžioje. Visiems buvo aišku, 
kad rusai lietuvius apgavo. Dekanozovas Pozdniakovas

Sovietų karo jėgos nepajėgė pasipriešinti Hitlerio 
kariuomenei. Nei rusai turėjo pakankamai aviacijos, nei 
jie turėjo reikalingų sunkvežimių karo jėgoms permesti' 
į pavojingas fronto linijas. Vokiečiai išgriovė tiltus, į pa 
dangės iškėlė sovietų kariuomenės štabus ir labai laisva J 
keliavo i Rytus. Kaunan įsiveržusieji vokiečiai rado ‘re ! 
tuvius, bet ne sovietų armiją, pasižadėjusią ginti Lie .u j 
va nuo ber kokios invazijos. Rusai taip skubiai bėgo, kad j 
jie neturėjo laiko sustoti ir pasižiūrėti, kas jiems smū 
gius kerta. Oficialiai buvo skelbiama, kad'smūgius ru
sams duoda vokiečiai, tuo tarpu kai jiems nugaras kapo
jo blogai ginkluoti lietuviai. , •

Jeigu šiandien kiltų karas tarp Rytų ir Vakarų, tai, 
nėra jokios abejonės, kad Amerikos, vokiečių ir prancū
zų karo jėgos, marinuojančios į Rytus, rastų ne tik Rytų 
Vokietiją, Lenkiją, Vengriją ir Lietuvą laisvą nuo sovie
tų karo jėgų, bet ir būtų sutikti, kaip pavergtųjų tautų 
išvaduotojai, nors patį sunkiausią darbą būtų atlikę — 
rusus išviję dar prieš išvaduotojų atvykimą. Lietuvoje 
buvę Amerikos lietuviai padėjo lietuviams kovoti dėl savo

ir net pats Molotovas tvirtino, kad raudonoji armija ap-j krašto nepriklausomybės, jie prirėmė petį ir Antrojo pa
saugos lietuvius nuo vokiečių invazijos ir nacių išnaudo-i saulinio karo metu, jie padės ir šiandien, kai išmuš lemia
jimo. Bet naciai Rusijos komunistus apgavo. Jie pasira-, moji valanda. Brežnevas gailėsis, kad jis neišleido iš Lie- 
šė susitarimą su Stalinu, o vėliau pasielgė panašiai, kaip' tuvos karo metu ten patekusių Amerikos lietuvių, nes 
ti plačią prekybą su Hitleriu, kaip pasirašė paktą, o pavojaus metu jie eis kartu su lietuvių tautos dauguma,
ti plačią prekybą su Hitleriu, kaip pasirašė paktą, o kaip jie ėjo vokiečių -rusų karo pirmomis dienomis. 0 
netrukus patyrė, kad tie patys naciai, naudodami Rusi- Lietuvoje šiandien gyvenantieji lietuviai, dirbantieji kar

mos vergas žinotų, kad rusai bėgs ne tik nuo vokiečių, bet 
nuo viso laisvojo pasaulio, šį kartą jie bėgs dar sparčiau, 
negu bėgo nuo nacių. Šį kartą jiems kirs smūgius netik 
laivasis pasaulis, bet ir vergai, kuriuos jie per kelis de
šimtmečius taip žiauriai išnaudojo, Amerikos lietuviai 
turi palaikyti tą viltį lietuvių ir kitų pavergtų tautų tar
pe. Pavergtieji turi žinoti, kad Amerikos lietuviai su oku 
pantu nebendradarbiauja, kad jokių nuolaidų jiems ne
daro, kad Lietuvoje spausdintų komunistinių kūrinių Ame 
rikoje nekartoja ir kad yra įsitikinę, jog paskutiniu metu 
Lietuvos policija buvo daug padoresnė, negu krašte liku
sieji milicininkai

Visos didžiosios Amerikos lietuvių organizacijos, su
sibarusios į Amerikos Lietuvių Tarybą, vieningai minė
damas Vasario 16 dienos 60 tąją sukaktį, tas viltis lietu
kų tarpe kėlė. Jos'minėjimą metu pranešė visam pašau 
iiui ir pavergtai Lietuvai, kad Lietuvos įjungimas į So
vietų Sąjungą nėra teisėtas, kad Amerika ir visa eilė ki 
tų valstybių to prievartinio ir klastingo įjungimo nepri 
pažįsta ir kad apie pripažinimą kalba tiktai okupantas, 
padaręs klastingus “rinkimus” ir prievarta prisijungęs 
ne tik Lietuvą, bet ir kitus pavergtus kraštus.

Tos Amerikos lietuvių sukeltos viltys buvo perduotos 
radijo bangomis ne tik j Lietuvą, bet ir į kitus pavergtus 
kraštus. Apie JAV pažiūrą šiuo atveju žino ne tik vyres
nieji, kurie dar prisimena nepriklausomą Lietuvą, bet 
apie ją girdėjo ir šiandieninis jaunimas, kuris domisi 
laisvuoju pasauliu daugiau, negu mes įsivaizduojame ir 
kuris, nekreipdamas dėmesio į pavojų, atydžiai klauso 
kiekvieno laisvojo pasaulio balso ir jo keliamų vilčių. Di
delė Amerikos lietuvių dauguma, nusisukdama nuo bend- 
radarbiautojų su okupantu, vasario mėnesį ne tik sustip
rino viltis pačioje Lietuvoje, bet ir čia Amerikoje glau
džiai sujungė savo gretas.

Turėsime tomis nuotaikomis gyventi, kol Lietuva 
ir vėl bus laisva ir nepriklausoma.

pondentas irgi nepastebėjo, kad 
prie tos bažnyčios prieš pamal
das, dalyvaujant dideliam bū
riui žmonių, moterys tautiniais 
drabužiais, uniformuotų šaulių, 
vyrų ir moterų, pagerbė iške
liamą tautinę vėliavą ir sugie
dojo tautos himną. Ir vėl, antrą 
kartą iš eilės, nuo Draugo skai
tytojų nuslėpta, kad tautinių 
švenčiu metu, keliama tautinė 
vėliava. Ar nėra kartais sąmo
ningas pataikavimas okupantui ? 
čia negalima paprastai įsakyti, 
kad nekeltų, o reikia atpratinti 
pamažu.

Prisimenant, kad prieš Vasario. 
16-tos dienos minėjimą, Drau-; 
ge buvo daug straipsnių, ragi
nančių įprastas aukas Vasario 
16-tosios proga, nukreipti į kitus 
šaltinius. Tuo duodamas Drau
go skaitytojams suprasti, kad 
Vasario 16-toji diena nebeturi 
tos reikšmės, kaip kada visi lie
tuviai kartu tą šventę šventė, ir 
kad pirmiau duodamos ta pro
ga aukos jau irgi nebereikalin
gos.

Pradėjome niekindarni la;švi
ninio veiksnius, vėliau pradėjo
me Draugo skaitytojus atpratin
ti nuo tautinės vėliavos gerbimo 
ir baigsime panaikindami Va
sario 16-tos dienos prisimini
mus. Ka;p tik to okupanto agen
tai ir laukia iš bendradarbiauto
je.

— Prekybos įstaiga turi duo 
menų apie diktatoriaus Castro 
įsivėlimą į narkotikų prekybą 
siaurės ir pietų Amerikoje.

Senelio Anupro atsiminimai
Iš Andriaus Ryliškių knygos “Fragmentai iš

eities miglų"
Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškio levas.

(Tęsinys)

Kita organizacija “Yppy", nors tariasi vienodai, bet yra 
la organizacija “Yppy”, nors tariasi vienodai, bet yra 
marksistinės-trockistinės ideolo<įjos grupė, lik užsi
maskavusi. Kažkur skaičiau, kad Hipiai esanti rusiš
kosios slaptos bohemiškosios organizacijos “Ogarki”! 
skeveldra.

Kadangi apie “Ogarki” organizaciją daug girdė-* 
jau iš savanorio Llinskio Petrapilyje 1917 iii. kovo- 
mėn. ir skaičiau Petrovo-Skitalco knygą apie Rusijos 
slaptą bohemišką organizaciją **OgarkP (žvakigaliai). 
Tai ir rašau apie ją šį bei tą.

.džiauninko šeimos triškiui 4-6 ha. žemės bendruome 
|ninio valdymo ribose, bet gausios šeimos jau antroje 

pra-. kartoje žemės rėžiai visai susiaurėjo.’ 1864-1874 ni.
! buvo pagrindinai pakeista karinė prievolė. Jei anks. 
Ičiau caro kariuomenėje tarnybos laikas buvo 25 me- 
j tai. tai po reformos tik 5 metai.
I Visa Rusijos imperija buvo padalinta į guberni
jas arba sritis (kazokai tarėjo savaimingą gyvenimo 
būdą, tai jų gyvenamos sritys vadinosi oblasti) ir gu
bernijos į apskrities, o pastarieji į valsčius. Valsčių bu
veinės būdavo miesteliuose arba bažnytkaimiuose, j 

l!Valsčiai aprėpdavo vidutiniškai apie 15.CXX) gs^ento-i
Į jų. Kiekvienas valsčius turėjo centrinę valsčiaus 3 sky- 
»rių pradžios mokyklą ir prie jos bendrabutį ateinan
tiems iš kaunu mokiniams. Mokyklos klasė buvo viena 
didelė, suolai ilgi 5 mokiniams, klasėje tilpdavo iki 70 
mokinių ir juos mokindaw vienas mokytojas. Prie di
desnių parapijų būdavo “ce r kovu o prichodskaja ško-

liai bei kiti dabitos uniforminių paltų pamušalus tu
rėjo balto atlaso, o šiaip kiti studentai turėjo paltus 
su įvairiais pamušalais. Studentai dabitos sukeldavo 
tarpe kitų‘studentų pavydą, pagiežą ir studentai tuos 
dabitas pravardžiuodavo “bielopakladočniki” (balta- 
pamušaliai).

Virėjos bei kiemsargiai važiuodavo į savo kaimus 
pas gimines: vestuvėms, pakasynoms ir kitomis progo
mis su vaikais gimnazistais bei studentais. Jų vaikai 

’matydavo kaimo skurdą, varganą gyvenimą bei kai
miečių žemą kultūrą ir todėl persiimdavo Rusijos reži- 

I mo kritką. 19 r 20 amžiuose liberalinės idėjos skver
bėsi iš Vakarų į Rusiją. Greta viešų sambūrių steigė
si miestuose slapti jaunimo rateliai. Tų slaptųjų ratelių

Apie rusiškos bohemos t>pus parašė ir išleido}141 * . \ nariai šiaip samprotavo:
knygą 1906 m. Petrov-Skitalec. Jis tuos bohemos ti-j Stropesni mokiniai tas mokyklas baigdavo ir pa-l 
pus kažkodėl savo knygoje pavadino ,“Ogarki‘\ Tai šaukti į karinę tarnybą, kaip raštingi kariai būdavo1 
Rusijos priešrevoliucinių laikų nusivylusios ja u nuo- skiriami į mokamas kuopas, kurias baigę tapdavo pus- 
menės sambūrio kilme ir gy venimas verti dėmesio, nes karininkiais. viršilomis.
jis padarė 1917 m. kovo mėn. revoliuciją Rusijoje, nu-j Rusijos miestuose gy vendavo daug bajorų, inteli- 
'’ersdami ccra ir jo režimą. 'gentijos ir laisvų profesijų žn onių, turėjusių tarnai

ikr^rai, Rusijos imperija amžių Ingyje kūrėsi iš les bei virėjas. Jauni nuskar 
viršaus can; ^resyvinguniu ir laikoma Romanovų gi- spręsJavo į kaimą negrįžti, b 
minės h-vom ja. 1X^3 m. caras Aleksandras II panai-Į sukerę šeimas, ieškodavosi d< 
kino baudžiavų ii įvykdė daug kitų reformų valstybė- policija lx-i žandarmerija ir b 
je. Caras, naikindamas baudžiavą. Įsakė duoti bau- buvo savotiška Rusijos senam kaimui garlaidė

Jų gabesni vaikai gaudavo išsilavinimą, bet bajo-j JAV yra dvi vienodais vardais palaido jaunimo or 
raičiai gimnazijos suole tuos jaunuolius pravardžiuo-j ganizacijos: Hippy ir Yppy. Jei Hippy yra jaunų kul
davo “virėjų bei kiemsargių.sūneliais’4. Tų laikų stu-i vėlų organizacija, neigianti dabartinę civilizacija ir se- 
dentai nešiodavo uniformas. Bajoraičių, pirklių sūne-.ką prancūzo Sartre filosofiją: ateistinį egzistencializ- • .. _. , . _ ________---------------- ------ ----------------- ......

mą, kaip ateistinį humanizmą, atsiribojant nuo mate
rializmo ir teizmo (dieviškosios būties išpažinimas).

Yppy yra marksistų-trockistų išpera ir marksis
tinių organizazijų globojama. Jie gerai rengiasi ir dar 
geriau politikuoja,

Yppių organizacija buvo pasiryžusi plėstis ir veik 
ti, bet Azijos Artimuose Rytuose karas tuos yppių už
mojus sutrikdė ir organizacijos likosi tik branduolys. 
Vienas pažįstamas humoristas Orčardo g-je jaunam 
vyrukui juokdamasis sakė: *Jūs yppiai savo trockiz- 
mu išgąsdinote kompartijos galybę ir dėl to užsimez
gė Azijoje Artimųjų Rytų karas”.

’Dgarki” senoje Rusijoje, kaip dabar hippy, pa
vaizduoja labai sudėtingą “neiginių” konglomeratą, tai 
mūsų gyvenarnos epochos visuomeninės apraiškos iš
dava. čia dvasinis protestas, iššūkis visuomenei, bui-

-- ----------------------------- UCLlIklFLUUlS sinč valstvbi. Ji turi 240.000 bajorę, apie 3 milijonus Į alkoholis, lytinis palaidumas, žodžiu, sunk® pastebėti 
miesčionių ir daužau šimto milijonų žemdirbių, ribą tarp socialinių protestų ir kriminalinių veiksmų. 
Krašto šeimininkai yra tie 210.000 bajorų su bajoru Tiesa, yra hippy ieškantieji išsimokslinimo, bet dan- 
caru priešakyje. Miesčionys gyvena miestuose, turi ri- gumoje tai pamėgdžiotojai.

.‘-botą savi^Id'ą-’r jų vaikai lengvai, pasieki a mokslus, o 
nkai vesdavo ir apsi- Ulijoną žemdirbių neturi jokių platesnių teisių

t pasiBdi mieste. Jie,. lstvbėi<, bet tik prievoles. Jie visų užmiršti, nu- ___________
■bo mieste, pradedant shnnti nuo valstybinio valdymosi kelio lyg kokie bctei-: SKAITYKITE JR PLATTNfUTF 
igiant kiemsargiu. Tai^.^. prje raidžios vairo neprileidžianti. ' UfFVR IfiT) “V 4TrlTF>

NaujisnOK CkteSCO 8, HL - WEDNESDAY, MARCH 1, 1973

— Rusijos valstybė yra luominės santvarkos kJ a-, finis anarchizmas ir buitinis trūnijimas: narkotikai.

(Bus daugiau)
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DR. A B. GLEVECKASl
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
‘"contact lenses’*’

OK PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

kaz antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tol x 562-2727 arba 562-2728

INKSTŲ 1R ŠLAPUMO ^TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T»!«f. 695-0333 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
«OUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. K G. DALUKAS 
AAURERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S-j. Pvlaiki Rd. (Crowford 

Bv*WinB). T»L LU 5-6446 
P.v-ia ,!2onius pagal susitarim*.

Je' no'Wepia, skambinti 374-8004.

Chicago* akvariumas (Akvarelė]MIKAS ŠILEIKIS

Lietuviai Amerikos 
spaudoje

Nesenai laikraštis The Life, 
skirtas artimiesiems vaksrnj 
priemiesčiams. įdėjo Petro Pa
leckio nuotrauką ir trumpą gy
venimo aprašymą, jo 99 metų 
sukakties proga- Petras Palec
kis gimė Lietuvoje 1879 m. sau- 

Isio 25 d. Į Ameriką atvyko 1912

raiškas, Balzeko muziejaus ke
ramikos klasėms paskyrė 1,950 
dolerių. B. Cicerietis

L. D. K. BIRUTĖS DRAUGIJA

čiai ravomėnai: pulk. J. švedas, 
pulk K Dabulevičius, kap. A. 
Juškevičius, kapt. Žitkus ir keli 
kiti svečiai. Vaišes parengė ir 
svečius vaišino Ir. Kulikauskai- 
tė, skyr. renginių vadovė.

Daktaras V. Dargįs skaitys • 
paskaitą ir Clevelande š. m. bal. 
mėn. 5-tą d. Paskaitą skaityti 
kvietė Tautinės sąjungos Cleve- 
lando skyrius.

< Lietuvos Generalinė Kon
sule Čikagoje Juzė Daužvar- 
dienė, šį sekmadienį, kovo 5 d., 
10 vaL Jaunimo Centre iškil
mingai at‘darys Čikagos skau
tų suruoštą Kaziuko Mugę.

Kas met lietuvių skautų ruo
šiamos Kaz:uko Mugės yra gra
žus Vilniuje išbujojusios tradi
cijos ugdymas. Panašiai kaip 
ir praeityje, šiais metais Mugę 
rengia Lituanicos, Aušros Var
tų. Kernavės, Nerijos tuntai ir 
skautai akademikai. Mugės pa
ruošiamieji darbai prasidėjo 
tuoj po Naujų Metų.

Visa visuomenė yra_ kviečia
ma dalyvauti Kaziuko Mugėje.

ATITAISOMAS KLAIDINGAS 
SKLEBIMAS

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

•'Ieškokite 9ero, ne pikto, kad būtumėte gyvi". — Arnoto 5:14.
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

dr?» ug stės. Norint įstati j šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikią taip pat pripažintį kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik 
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, 
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasauks negali nei duoti 
atimti.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliepia kiekvieną. Bet kur yra 
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite n^ 
moka mat Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.
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Mažeika 5/Evans
Laidotuvių Direktoriai

jau 
tik- 
ku- 
nei

mi’

Centrinis Chicagos skyrius tu 
rėjo L. Nepriklausomybės atga
vimo sukakties šventės nuota
kos ir iškilmių susirinkimą, ku- 

_ , ris įvyko š. m. vasario mėn. 11
Vai agal susitarimą. Uždaryta trečjni. icCero, UI., gyvėna nuo 193-1 d Tautiniuose namuose. Pirmi-

L, Bendruomenės Cicero apy
linkės - vietininkijos metinis, vi 
suotinas narių susirinkimas 
įvyks š. m. balandžio mėn. 2 d., 
12 valandą, parapijos salėj. (Gi 
Parapijos biuletenyje, išleista
me š. m. vasario mėn. 26 dieną 
skelbiama data yra neteisinga: 
skelbėjai padarė klaidą).

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

m. Tarnavo septynius metus Bu ninkavo Dimiskienė, sekreto
riavo Ališauskienė, protokolą 
skaitė skyr. sekretorė Z. Juške
vičienė. Susirinkime buvo pa
gerbta skyriaus aktyvi narė, 
partizanė M. Statkevičienė, jos

DR.LEONAS SEIB UTIS sijos kariuomenėj ir kariškas |rj
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet 
ketvirti. 5—7 vai. vak.

Ofiso tetek: 776-2880 - 
Rezidencijos tetef.: 448-5545

DR VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. PR 8-122L
OFISO VAL; pirm., antrad., trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. švštadie- 

2^4 vaL popiet ir 1 
pagal susitarimą.

pareigas ėjo Petersburgo gele
žinkelio sargyboje. Kartą caras 
Nikalojus, važiuodamas trauki
niu sustojo ir rankų paspaudi
mu pasveikinęs sargybinius, ap
dovanojo juos dviem rubliais. 
Tai buvo pats didžiausias P. Pa
leckio gj'venimo ispūd's, kaip 
pažymi The Life. Laikraštis taip 
pat pamini, kad Algirdas Lie
pas, gyvenantis 1615 S. 50 Avė.. 
Cicero yra Įtrauktas . dekano 
garbės sąrašus, Denver univer
sitete, Colo.

kitu laikui Toliau tame pačiame laikraš- teikė paskaitą Lietuvos Nepri- I • _ i , i . . _ . . _ . - .

S1UE1K1S, U. P.
, >HlUuritL>AS-rKurEZRSTA2

a
 Aparatai - Protezai. Med. ban

dažai. Spėčiau pagalba kjjoms 
utixh bupporisy it t t.

2450 W»st 6$rd Stv Chicago. HL 6062$ 
Tefef.: PRosp*ct 6-5084

Ė11— / ■■
1 Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA ' V 
2443 WEST 63rd STREET 

Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-9834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drišhiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna aparauda 
iEMA KAINA 

R. VERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING

r

iŠ i va irių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

\ SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii W0PA, 

1490 kiL A. M.

Ltetuvly kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vadėje Aldona Daukus

. Talafu HEmlock 4-2413

7159 $©. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

• Burmos bambuko medis 
vra aukščiausias iš šios rūšies

menės centro valdybos pirmi
ninkas, buvo pakviestas ir skai
tė paskaitą East Chciagoje, 
ALTos skyriaus rengtame Lie
tuvos Nepriklausomybės atga
vimo sukakties minėjime. Pub- augalų. Ceilono botanikos sode 
lika savo nuotaikas ir padėką vienas pietinės Bunnos bambu- 
paskaitininkui išreiškė ilgu ir kas išaugo iki 115 pėdų aukščio, 
skardžiu plojimu, švenėje daly- Ta medžių rūšis greičiausiai au-

EUDEIKIS
v . JiJuiruxiu pivjuiiu. ucuv- ia metuiu rusie> giviudUMci <au-nueita gyvenimo kelia besipuo- , \ . ■ v . ‘ nv. x . v. -j vavo du su puse šimto zmomu, ga uz visus kitus augalus. Ge- šianti tautos laisves ryžto dar- . x ... , f x ‘ «s. . . v . .

bais ir nuotaika pristatė M. Ba- 
bickienė. Skyriaus pirmininkė 
jai prisegė gyvą gėlę, visos su
sirinkimo dalyvės sugiedojo jai 
ilgiausių metų. Susirinkmo už
baigoje su-giedotas Lietuvos 
himnas.

Istorikė Dr. V. Sruogienė pa-

jų teilėje beletas kitataučių pro j riaukiame augimo periode ir ge- 
fesionaių, teisininkų ir trys kon riausiose sąlygose kai kurios 
gresmanai. Minėjimas įvyko va bambuko rūšys auga po 36 co- 
sario mėn. 19 d. liūs per parą.

lyje randame nuotrauką S. Bal- klausomybės atgavimo tema, 
zeko, Jr. ir ponios Sude:kienės, Ji pasakojo apie įvykius ir nuo 
keramikos klasių prie Balzeko taikas iŠ Aušros laikotarpio, L. 
muziejaus steigiino proga. iHi-! Nepriklausomybės išvakarių. Pa 
nois Meno Taryba remdama 'et- škaitininkės pasakojimą pagyvi 
linių grupių meno Taryba rem-1 no klausimais Vilija Kerelytė. 
dama etninių grupių meno ap- ’’ Paskaitoje dalyvavo ir keli sve-

gJLMI

Kuratorei Emilijai, jos mylimam vyrui

MARTYNUI RAILAI

mirus, .
skaudžioje valandoje, giliausią užuojautą 

reiškia ir kartu liūdi.

Liet. Ev. Reformatų Kolegija

Anything less than a 20-pound turkey Tould be xn fe-wxK

> paekare* (!• •«- eaek)

prepare etadug mix ai directed on paekWA

erer turkey. Stove Top ctdckeu flavor stuffing aflx focxn^ a rise 
anold and creamy tuAey a, la kiag aurrmiiMfr IL Bird* 
minute rweet <reen peas and a hottie of ehiDed vto* al 
x»ed fee a post-holiday party.

TCXKKT A LA KING WITH BVCTFINO KWG 4
1 yaeWffa (f ec) ehiekea 1 Aeed eeakM taataUF

flaw etaffiixr *ix i (if v

and PLEASE 
xnaJce people

■

ADOMUI MILIAUSKUI
mirus,

jo žmonai Rozalijai, sūnui Vytautui, 
giminėms bei pažįstamiems reiškiame 

gilią Užuojautą ir kartu liūdime.

Izabelė ir Valerijonas Pociai

ADOMUI MILIAUSKUI

mirus,
jo žmonai Rozalijai, sūnui Vytautui, 

giminėms bei pažįstamiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

DAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

i W‘RW» m-m .t—t- i-

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

\Kyt

>» \ R I A I:

HeaUtetor Ftreptoeei (right), 
dcftlrned U draw nwm dr tai 
through the fewer Tents, 
warm M »od then re-direct

‘ The heme pictured xborc 
doesm't appear much different 

4 thorn any typical rabcrrhan 
home. Bat H incorporates en
ergy-tarinę Teatores In dc- 
chrn. material*. and appfi- 
aoees which can cwt energy

sulsMon within walls and-eefl- 
ing as well as In earthen berms: 
around the foundation, orien-’ 
tation to seasonal run atti
tudes, energy-waving appll-

ANTANAS M. PHILLIPS
LOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

Buvusių Lietuvos Policijos Tarnautojų
- Krivūlė Valdyba ir nariai

The more effective flse of 
eDtrgy-tarlBC design, mater!- 
ata and appliances can veil 
save up to one half the cost of 
heating cooling our homes. 
Thia elaim ta betnr proven by 
Hew York’s Long Island Sav
ings Bank. Ite “Centenergy 
•W" house vta built to demon
strate the many practical ways

Improve men te vai approxi
mately >4 000 ... projected to 
be amortised adthin 4 ta 1 
yean through reduced «r- 

added

The too HeatHatec Ptre- 
plaos re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat Ioks characteristic trf most 
fireplaces, according to the da- 
signers of “Centenergy ~7C*

TV ^replaces ®er« eapptted 
by Crafty Z«e. ZZoral 
Park, Nev? York. HaattZator 
Fireplace, A DMaitm of Vac* 
Tnduxtriea, lvc„ located <* ML 
FZeuasaL Zocml. rumufacterer 
< complete tow of bicCt-ta. 
/raa>t<*««f <>< w«U- 
ynomiW Aeeptarw • • •

HVAS IR SUNOS
tfTTF FUN ERAJ aoMi*

2533
Teief

41U ČM)
>lef

W. 71st
GRov chill

Street
6-2345-f

dOth Avė., Cicert
rownkall 3-2108-1

(RYS MOMRMSXOi KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBlLlAMS PASTATYTI

Jetuvių 
Laidotu vii? 
OireKtorią 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, AL Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. TeL: YArd< 7-1138-113J

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tn STREET RKpnMlc 7-1211
2314 WEST 23rd PLaCE Vii tlnia 7-667>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palot Hilk, VL 374-4411

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda Mill
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BALTAS SNIEGO PARKAS

Kasiulis

LIETUVOS AIDAI

PAVARDĖ IR VARDAS

idmsas

7114 S. Campbell Are. 
Chicago, ,111. 60629

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 6060?

nėr
Syvų 
per 
šeš-
me-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

Lail Frank Zapolis
C2O8V1 w.nni st. 

GA 4-8654

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

moterų vado-
Birutė

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av«. 
ChlciRo, IIL 60632. TeL YA 7S*f!

M. I I M K U S 
Motery FoHte

INCOMB TAX SI MYKI K 
4259 S. MepIovoedL Tat 154-74M 
Taip pat daromi vertimai, flmlalv 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir klioki blankai___________

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
M WEST 49th STREET

THefu REpubllc 7-1941

vicepirm., 
A. Mik 

sekr. pavaduotoja,1 G.

Minėjimas užbaigtas Tautos 
himnu. Vincas Kuliešius pada
rė visu dalvviu nuotraukas.

GENERAL HOUSEKEEPNIG

Near north Suburb. Expectant mother 
needs reliable woman to do general 
housekeeping. Live in. Own room. 
Color T. V. Good pay. 5 day week.

Good transportation.
432-8953

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

drevėje. Dėkojant, malonu svei 
kinti naujuosius skaitytojus i 
skelbti gerą žinią.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave, 

TeL 927-3559

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

•savinmkas parduoda dvieju 
krautuvių mūrini namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo- 

- bilių garažas.
Telefonuoti 476-2427.

BRICKLAYER
Experienced Mason 

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

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

An Equal Opportunity Employer

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Q Mund<_________ dot Naijfen^ prenumerata!, lubffiejtnlc
vajam proga paremdama! lietu vilkt ipaudą.

Q Vajaus proga praiau siųsti Naujienai dvi savaites sudpail- 
nimui nemokamai ir be jokių jai pareigoj im %.

♦ Čikagos skautu Kaziuko
Mugės paruošiamieji darbai eina 
pilnu tempu, šiais metais Mugė 
įvyks sekmadienį, kovo 5 d., Jau 
nimo Centre. Mugėje dalyvauja 
Lituanicos, Aušros Vartų; Ker
navės, Nerijos tuntai ir akade
mikai skautai. Mugės metu vi
są dieną vyks žaidimai, veiks 
valgyklos ir kavinės, o taip pat 
bus galima apžiūrėti ir Įsigyti 
tautiniais motyvais meniškai 
padarytų medžio drožinių ir ki
tokių papuošalų, i Jau keli me
tai kai didelį pasisekimą turėjęs 
jaunesniųjų skautų skrajojan
tis paštas patarnaus visiems, ku
rie tik norės pasiųsti laišką Jau
nimo ęentro minioje pasimetu
siam prieteliui.v : : > (Pr.)

• Jei norite susipažinti su 
Naujienomis^ prašome atsiųsti 
administracijai savo adresą ir 
Naujienos bus siunčiamos dvi 
savaites nemokamai. Skaityto
jai prašomi atsiųsti adresus tų 
asmenų, kurie norėtų susipažin
ti su Naujienomis ir galėtų tapti 
prenumeratoriais. Naujieji skai
tytojai ne tik turės progos pa
tirti žinias be propagandos, bet 
ir galės laimėti vertingas dova
nas: 3 dienų 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.

— Algiukas su tėveliu nuėjo 
i zoologijos sodą. Apžiūrėjęs 
dramblį, jis sakė: ‘Tokią storą 
odą reikėtų turėti mums abiems, 
nes tau daug tenka nuo mamos, 
o man nuo jūsų abiejų’*.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

D t M I $ I O
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobllla 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4445 Se. ASHLAND AVI. 
52X775

— Rašyt. Balys Gražulis iš 
Detroito kalbės šy. {Kazimiero 
minėjime 'Hamiltono Jaunimo 
centre kovo 5 d. po 11 vai. pa
maldų. Programoj dalyvaus 
“Gyvataro” šokėjai ir torontiš
kių dainuojanti trijulė “Vasaros 
garsai”. Ruošia Hamiltono atei
tininkai.

HELP WANTED — FEMALE 
Dtrbinlnkly Reikia

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

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

— Lietuvių, tautodailės paroda 
Montrealio Meno centre buvo 
sėkminga. Savaitgaliais ją ap
lankydavo iki 1,500 asmenų. 
Atidarymo iškilmės buvo rodo
mos TV-10, ją aprašė ir gerai 
vertino kanadiečių spauda.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

— A. a. Bronė Martikonytė- 
Giovanonni iš šiaurinės in, lesto 
apylinkės mirė staiga ir netikė
tai, sulaukusi' 75 m. amžiaus. 
Liūdėti liko vyras Amigo ir pus
brolis Juozas Mąrtikonis. Bgvo 
pašarvota Eudeikio, * Gaido ir 
Daimido koplyčioje Brighton 
Parke, o vasario 29 d., palaidota 
Lietuviu šv. Kazimiero kapinė-

— M. Rafcibarienėi išrinktai 
Toronto Liet. Ev. .Liuteronų IŠ-1 
ganytojo parapijos Moterų drau 
gijos pirmininke, O: Itangienė 
ir M. Bumeistrienė — 
1. Delkuvienė — sekr, 
Šienė 
Maurušaitvtė ir G. Povilaitienė

— Dr. M. Arštikaitylė - Ulec- 
kienė iš Toronto yra Kanados 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
pirmininkė. Draugija remia 
kultūrinius ir visų lietuvių ben
druosius darbus.

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rdSt^ Chlctga 

Tel. 767-0600.

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

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

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik. pamatę 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 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

—Young Americans for Free
dom West Los Angeles skyrius, 
811-12SL, Suite 10, Santa Mo
nica, GA 90403, aktyviai Įsijun
gė Į Algirdo ir Prano Bražins
kų gelbėjimo darbus ir priima 
tuo reikalu rašomus laiškus bei 
peticijas JAV administracijai 
bei kongreso atstovams. šiai 
prieškonnmistinei studentų, jau
nimo ir Jų rėmėjų organizarijai 
kadaise padėkojo Los Angeles 
lietimai jų prieškomunistinėse 
pastangose, o dabar jie ateina 
lietuviams padėti. Gaila, kad 
lietuviai studentai bei jaunimas 
kreipia permažai dėmesio šiai

Jau turu laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAG0S LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose myga aprašant! paskutinių PO (IBflP-lO) metų 

Cblcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 pat Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorljoa Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs Uetavla, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijm. statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
EulietiAki chorai, 9 bažnytlalal ir 314 veiklesnių žmonių Mografi-

Duoti dokumentai katalikiškų, socallistinnj, lai romantikų ir 
organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban

kai ir kt
Norintieji Hą knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Monsy 

Orderi

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai 
atepaosdinti

AR JAU PASIDAR®TE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali dau^ 
padėti leisiuinko Prano šalo pa
ruosta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėt s, "Sūduva*’ išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna

ma 'Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina Su legalilko- 
mis formomis — S3J0.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUITTI gift PARCEL! SERVICE 
i«l W. Sf. Chlcje, HL — T»L WA S-Vtj 

1323 Sa. Halstad St. ChlcMa, IIL SOWS. — T>L 2M43N
Y. VALANTINAS

Sodyboje
t ličio mirtį* kas vi- 
maloni slagmeni

ir pasveikinęs visus 
buvo linksmai sutik- 

aprašytas savo menu pra 
programą — 

gražiai profesio-’ 
apie kū-

— Vytautas Genys iš 
Parko šiomis dienomis sulaukė 
iš California valstijos brangų 
svečią — savo tėvuką, kuris 
nuolatos čia gyvens. Rūpinda
masis jo gerove, jis užsisakė 
Naujienas, kad jo brangus sve
čias būtų informutas apie lietu
vių gyvenimą ir pasaulinius Įvy
kius. Naujasis mūsų skaityto
jas p. V. Genys yra aukštų kva
lifikacijų technikas — mechani-

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIJA NOREIKIENE

£608 Weat S9tk SL, Chieago, HL 6062S • TeL WA 5-J7S7
DW*II« brinkimai f«r*i rOL«t fvilrfv

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

Sveikinimai ir pagarba-buvo 
reikšta be plojimų, kasr Sody
boje nepraktikuojama, linkint 
ilgiausių ir kūrybingų metų. 
Dr. Adomavičius padėkojo už 
dėmesį ir įvertinimą, bei pra
šė visų jungtis į darbą visų 
bendrai gerovei. Taip pat dė
kojo šios šventės sukakties mi
nėjimą suruošusiems, o taip 
pat ir minėjime dalyvavusiems.

Alfas Brinką, Lietuvos Vai
dilos aprangoje, parskaiK nep
riklausomybės aktą, paskelbtą 
1918 melais vasario 16 d. Vil
niuje. Būdamas senovės laikų 
dvasinio gajumo puoselėtojo 
rolėje, A. Br. iškilmingu orumu 
skaitė dienai pritaikytus kūri
nius; tarp kitų Juz. Vaičiūnie
nės “Po Baltu Nuometu”. Anė 
lė Kirvaity t ė solo dainavo: Išė
jo i kovą trys sūnūs” ir vėliau 
Įtarpais “Nuliūdo kapais ap
siklojusi žemė” ir kt.

Vincas Kuliešius padeklama
vo keletą eilėraščių, skirtų su
kaktuvinei tautos šventei. Be 
to, pasidalino įspūdžiais iš ke
lionės po Europą. Iš tarpo Lie 
Juvio Sodvbos įnamiu, atsi
menančių, bei išgyvenusių 1918 
m. vasario džiaugsmą, vieną 
jų 85 m. Juzė Marinienė buvo 
nusiteikusi po kelių skaitytų 
eilėraščių dar ir padainuoti 
“Oi pūtė, pūtė šiaurūs vėjai” 
ir “Mylėjau bernelį”.

Sibiro tremtinys Jonas Erei 
venas atpasakojo skaudžius pri 
si m in i mus iš savo pergyveni
mų ir kvietė tęsti patriolinę- 
kultūrine veiklą. Netikėtai at
silankęs aktorius Juozas Va
ta n t in as 
dalyvius 
tas. P; 
turtinti dienos 
neatsisakė 
naliai padeklamav

SKAITYK PATS IR PARAGINI 
KITUS SKAITYTI

MAINTENANCE _ 
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes.. 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

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

An equal opportunity employer

H, KAZĖ BRAZDZIONYTE,
Į PROGRAMOS VEDĖJA

J/ WOP A 14M AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.

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

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukiniu, laivų kelio- 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir bitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.

185 North Wabaah Avaaa* 
fed Floor DL

NAUJIKMM,'chMa4« ę ILK— W^NKBAY, KAAGK ŲSm

Didžiausios kailių 
pasirinkimai 

kMlHninką 7^ S’ 
t^akNORMANA 
^^^URŠTEINĄ 

26WS28 W ir
6774489 

(b**®)

Taip vis<> kito alvtidiečiains 
lupėjo pasveikinti sax') pirmi
ninką dr. .1. Adomavičių su ar
tėja ne?u j<> paskalių penkių 
šimtų skaičiumi Sofijos Bur
kus šeimos radijo valandoje. 
Sveikino valdytais nariai su 
šia reta m eiline sukaktimi, kai 
1959 melais sausio 8 <1. dr.
Adcmu\it*ius pradėjo ciklą pas 
kaitų apie alkoholio ir tabako 
didžią žalą žmogui, kas antrą 
savaitės šeštadienį 9 vai. rylo 
ir be pakaitų ištesėjo iki šiol, 
duodamas patarimus fizinės, 
bei dvasinis sveikatos reika
lais. darbo naudą gėrio ir gro
žio tarnyboje ir tt. šios pas
kaitos, berods, yra spausdina
mos abiejuose Čikagos lietu
viu dienraščiuose — Drauge ir 
Naujienose. Kovo 4 d. šešta- 
dieni radijo paskaita pasipuo
šė 500 skaitline,, pasiekta 
19 metų ir du mėnesius 
žodžiu be irekordarimų ir 
traukų, kas antrą savaitę 
tadieniais per šiuos visus

—Juozas Stoškus, Sudbu 
ry, Ont išrinktas Maironio šau 
lių kuopos pirmininku, Jadvyr 
ga Labuckienė 
ve. . Valdybon išrinkti 
Stonkienė, Audra Albrechtienė, 
Antanas Gatautis, Juozas Kru
čas ir Antanas Juozapavičius.

— Potikslinama, kad Naujie
nas vieneriems metams užsakė 
kun. Augustinui Sabui jo dide
lis gerbėjas ’ ir nuoširdus Nau
jienų rėmėjas Antanas Gudai
tis iš Cicero. Mūsų naujasis skaT 
tylojaš kun. Augustinas y’ra bro
lis kun. Antano .Sabo, .Sudbūrio 
lietuvių parapijos klebono. Kun. 

| Augustinas Sabas yra paskir
tas- į kanadiečių parapiją, bet 
sielojasi lietuviškais reikalais ir 
dalyvauja lietuvių veikloje.

Montrealio lietuviu skauti- 
jos ruošama Kaziuko mugė bus 
kovo 4 r 5 d. Aušros Vartų para
pijos salėje, šiemetinė mugė 
bus dar turtingesnė, nes su sa
vo rankdarbiais žada dalyvauti 
ir ne skautai.

Vasario 16-toji Lietu
St kmadiciiį vasario 19-tą 

dieną Lietuves nepriklausomy 
Lės paskeliumo melų su
kakties minėjimą pradėjo dr 
J. Adoma virius. Po pasveiki
nimo susirinkusius namiškius 
ir svečius ip po viltingo žodžio 
dėl Lietuvos šriesios eteities, 
jei \ isi ištvermingai ir sutarti
nai dirbsime, Alfonsas šidagis 
giedojo giesme Apsaugok Aukš 
(iausias tą mylimą šalį ir Jė
zau Kristau... Programos eigo
je jis dainavo ir kulias patrio
tines dainas.

- l puikiai organizacijai. Infoqna- 
| i cijas teikia YAF centras, Wood- 

, land Road, Sterling, VA 2217(k
— Toronto Lietuvių Prisikėli

mo parapija švęs 25 m. sukaktį 
Tinley balandžio 15 ir 16 d. Ta proga 

pakviestas Dainavos ansamblis 
su rašyt. Nijolės Jankutės ir 
kompoz. Al. Jurgučio scenos vei
kalu Kūlgrinda. Spektaklis bus 
balandžio 15 d. Centrinės tech
nikos mokyklos salėje. Sekan
čią dieną bus akademija ir ban
ketas Royal York viešbutyje. 
Specialų sukakties leidinį reda
guoja žurn. V. Matulaitis, ko
miteto pirm. yTa visuomeninin

kas, dirba Continental Can ben-l^as Kuodas, o parap., kleoė- 
nu kun. Augustinas SimanavĮ-! 
čius. /

JUBUJEJIMŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet fuėjo 63 metai. Minint tą rntakti, gerbiant pirmojo 
Amerlkof UotUTlų dlennžčio steigėjus bei lietuvlškof Kpandot pirmfl- 
aut Ir atliekant būtinai pareigia lietinybėc išlikimui ikel-
blamir Naujienų platinimo vajui.

<AUJHWOS tvirtai steri h kovoja w Uetavof Ir Uetrrla UdiTf
Midaiao ir HMidėd&sof į sandėrius rc akupantifi ar ta Įgalia

JTAUJIEKO3 palaiko visai Uetavlu deBtokratinea trupes, ta bendras Instltr 
djas ir remia visų lietuvių beudruoaius darbus bei tikslus.

KAUJIENG3 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 yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašlo, bet ir visos Išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino tie 
Carišku reikalų renesansą.
KMNUOJA: Chlc»go|a Ir Kanadofa matams — S3Ū.00, pusal matų ~ 51C.M 

trims mėn. — v J ana m man. $3.00. Kltosa JAV viatasc metami 
— $24.00, putai maty — $14.00, vienam mėn. — X2-5O. Užsieniu* 
•e — $31-00 metams. Susipažinimui siunčiama aavaftf ramakaml

Pr&šomx naudoti žemiau esančiu atkarpą

Lietuvaitė

BEST THINGS IN LIFE

blate Farm Lite Insurance Company




