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Kinija 2,000 metais

jis mažina Libijos partizanų mo

tos valstybinės pašalpos darbi
ninkai būtų nepajėgę išsilaiky
ti ir iš rišo streikavo 29,000 te
lefono bendrovės darbininkų.

Streikui pasibaigus, Illinois

to specialistus, kad lėktuve ga- ■ pamatymo didžiulę > 
lėtų gauti tikslias informacijas vajtj< įuri jain kainavo apie 80

Prezidentas 'Jimmy Carter, prieš išskrisdamas i Venezuela. Brazilija. 
Nigeriją ir Liberiją, pranešė spaudos atstovams, kad jis turi paruošęs 
planą sunkiai besiverčiantiems miestams persitvarkyti, pagerinti butus ir 
atnaujinti pleišėjančias dalis. Jis ryžosi racionaliau miestams valstybės 

teikiamą paramą perorganizuoti.

I • •policijai, o dabar atiduotas teis-
Egiptopui.

Jis prisipažino, kad Libijoje
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PREZ. CARTERIS
IZRAELIS PASIRUOŠĘS PRADĖTI 

PASITARIMUS SINAJUI ATIDUOTI
Premjeras Begin rašinėja laiškus Sadatui, o 

karo ministeris Weizman pasiruošęs skristi Į Kai

TELA VIVAS, Izraelis. — Izraelio vyriausybė nori atnaujinti 
na šita rimu s su Egiptu taikos reikalais. Premjeras Begin parašė 
laišką prezidentai Šariatai, patardamas atnaujinti taikos pasita
rimus.

Prezidentas Sadatas tuo tar-1 Izraelis keičia savo pasiūlymus 
pu nieko jam neatsakė, bet kiek- T , . .. ,1 J Izraelio komisija buvo pasm-

lliusi atšaukti savo karo jėgas iš 
[Sinajaus penkerių metų laiko- 
• tarpyje. bet Egipto prezidentas 
atmetė ir toki pasiūlymą. Egip 
tas nori, kad taikos sutartyje ( 
būtų pažymėta diena, kada iš 
Sinajaus išeis paskutinis Izrae
lio kareivis ir kolonistas.

Izraelis siūlys Gazos srityje 
ir Jordanijoje gyvenantiems pa 
lestiniečiams laisvų rinkimų 
metu nubalsuoti, ar jie nori pa
silikti Izraelio respublikoje, ar 
jie norės sudaryti Palestinos 
valstybę.

Izraelio vyriausybė yra įsiti
kinusi, kad didelė gyventojų 
dauguma pasirinks Izraelį, nes 
Izraelis vis dėlto garantavo ir 
gerbė pagrindines žmogaus tei
ses.

Palestiniečiai pripažįsta, kad

vieną kartą ateinančius pasiū-j 
lymus jis turės aptarti ir priim- j 
ti arba atmesti.

Izraelio premjeras Bigin, ne
pajėgęs susitarti su prezidentu 
Carteriu, ieško būdų f" ’ 
niai susitarti su Egiptu. Gali
mas daiktas, kad Izraelis pada
rys dar didesnes nuolaidas, kad 
tiktai galėtų susitarti.

Nežino kada pasitrauks iš 
Sinajaus

Iki šio meto Izraelio delegaci
jai taikos deryboms vadovavo 
krašto apsaugos ministeris Eza- 
er Weizman. Izraelis dabar, pa
taria palikti visus kitus klausi
mus tolimesniems pasitari
mams, bet jis yra pasiruošęs 
tartis su Egiptu Sinajaus per-, 
davimo reikalu.

Izraelio karo ministeris parei j Įzrae]įs pravedė laisviausius rin 
škė, ka Izraelis yra pasiruošęs įj savivaldybes.. Visi pale- 
atiduoti Sinajų egiptiečiams.lstiniečjai galėjo pasirinkti to- 
Kai jis buvo paklaustas, kada Iz kjas partijas, kokių norėjo.
raelio karo jėgos pasitrauks iš 
Sinajaus, tai karo ministeris at 
sakė, kad jis nežinąs.

Izraelyje eina pasitarimai 
premjerui Manahem Begin pa
keisti kitu žmogumi, bet tuo; 
tarpu pakaitalo jie dar neturi, 
todėl visi nutarė remti Begino 
poziciją.

Šariatas nemato reikalo 
skubėti

Libijoje buvo ap
mokytas amerikietis

TELAVIVAS, Izraelis, — 
Amerikoje gimęs palestinietis, 
Sami Esmail, izraelitų buvo pa
gautas, kai prieš tris savaites 
buvo nužudyti 38 jaunuoliai, va
žiavę i pajūrį.
Kitiem užpuolikam pavyko pa 

bėgti, pasiekti laivus ir Kretos 
salą, bet Sami pateko Izraelio

Prezidentas Šariatas atmetė 
Izraelio pasiūlymą leisti palik
ti Izraelio įsteigtas kolonijas Si
najaus pusiasalyje.

Izraelis reikalavo iš
vyriausybės garantuoti saugu
mą ir pagrindines žmogaus tei- jjs buvo apmokytas, kaip nau- 
ses Sinajuje paliktoms Izraelio doti prieš Izraelį, bet 
kolonijoms. jjs mažina Libijos partizanų mo

Jeigu Egipto vyriausybė to-|kykl<>s vertę>
kios garanijos negalėtų duoti j Gimęs New Yorke, palestinie- 
arba davusi negalėtų pildyti, tai j teismui prisipažino, kad jis 
Izraelis nori turėti teisę pashp pratestavo prieš izraelitus Ame 
sti Iraelio karo jėgos į Sina- rikoje, o vėliau išvyko į Libiją 
jų ir apsaugoti ten paliktas Iz- kovotj prieš izraelitus, 
raelio kolonijas.

Prezidentas Šariatas pareiškė, 
kad jis nesutiks palikti Izraelio 
kolonijų Sinajuje, jos turi būti 
likviduotos, kai Izraelio karo jė
gos išsikels iš Sinajaus, šis 
klausimas nutraukė derybas.

Teisme nėra liudininkų, kad 
jis šaudė į sustabdytą busą, už
tat jo teismas negalės nuteisti 
mirtimi. Jis galės gauti iki 25 
m. kalėjimo.

kalendorelis
Kovo 28: Gundelinda, Rogatas, 
Girma, Krivūlė, Rimkantas, 
Meldutis, Vasaris.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 6:11 
Oras: Guli snigti.

Etiopija Somalijai 
stato naujas sąlygas

Addis Ababa. — Oficialus ra
dijas pranešė, kad pirmą kartą 
per visą 8 mėnesių karo laiką 

’ jau kontroliuoja visą Ogaden 
dykumą, tačiau taika galėsian- 
it prasidėti tik tada, kai Soma
lį) a užtikrintai atsisakys visų 
pretenzijų į Etiopijos sritis ir 
į kaimynines Kenijos ir Džibuti 

"wrftts. f,

WASHINGTON. — Per du 
praėjusius metus kainoms be 
paliovos kylant, infliacijos bai
mė apsimainė vietomis su bedar 
be, kaip pirmos svaruos susirū
pinimas. ‘

Praėjusią savaitę padaryta 
anketa rodo, kad beveik lygi pu 
sė apklausinėtų (48r<) pareiš
kė, kad svarbiausia ekonominė 
problema yra neleisti infliacijai 
kilti. Rasti darbus bedarbiams 
svarbiausias reikalas, pareiškė 
39 nuošimčiai.

Per panašų, AAP-NBC apk
lausinėjimą praeitą sausio mė
nesi 46 nuošmčiai bedarbę skai 
tė svarbiausiąja problema, o tik 
38 nuošimčiai pasakė, kad svar 
biausia yra infliacija.

Praeitą suavite 43 nuošimčiai 
apklaustųjų reiškė nuomonę, 
kad ekonomija blogės per išti
sus metus, o vienas trečdalis ap 
klaustųjų yra nuomonės, kad 
per ateinančius 12 mėnesių eko- < 
nomija pasiliks dabartinėje pa
dėtyje.

Nušautas Namibijos 
nepriklausom, vadas

< NEBAIGIA KALBOS APIE BEGINO 
NUŠALINSIĄ IŠ PREMJERO PAREIGU

Teismas spręs, ar galima streikuojančiam 
darbininkui mokėti nedarbe pašalpa

WASHINGTON, I). C. — Opozicijos partijos ir pačios prem
jero Begino nartijos nariai reikalauja nušalinti premjerą Be
giną iš premjero pareigų.

Anksčiau jau buvo keliamas

WINDHOEK. Pietvakarių Af- 
fika (Namibia). — Pirmadienį 
du juodi vyrai, apsiginklavę So
vietų darbo automatais nušovė 
Herero genties vadą Clemensą 
Kapuuo, kuris buvo numatytas 
būti, pirmuoju prezidentu, kai
Namibija gaus Pietų Afrikos ža klausimas, o kai jis grįžo is 

Washingtono viską pralaimė- 
ijęs, tai Begino nušalinimas ta- 

gaudo du juodžius. Ipę (iienos SVarbiu klausimu. Iz
raelitai bijo, kad amerikiečiai i valstijos įstaigos pareikalavo iš 
nenutrauktų karo medžiagos 
siuntimo į Izraelį. Karo vadai 
supranta, kad be Amerikos gin
klų Izraelio kariai nebūtų lai
mėję tokių svarbių mūšių ir ap
sigynė nuo arabų.

Gandas apie pašalinimą kilo

dėtą nepriklausomybę.

Policija
kurie nušovė Kapuuo ir du jo 
kunsargius. Clemens Kapuo, 52 
metų amžiaus, buvo nušautas 
Katatura miestelyje, kur visą 
savaitę tęsėsi kruvinos kovos 
tarp Herero irOwambo genčių, 
kurių rezultate mažiausiai dvy 
lika užmušta ir kelios dešimtys 
sužeista.

Kapuuo buv^ iš daugelio ra
sių sudarytos demokratinės 
Tumhalle sąjungos prezidentu 
ir būsimas visos Nambijos pre
zidentu, tačiau Pietvakarių Af
rikos Liaudies Organizacija (S- 
WAPO) — pasmerkė jį kaip 
baltųjų Pietų Afrikos šalininką 
ir nusprendė pašalinti.

Riaušės praeitą savaitę 
tarp Herero ir Owambo 
čių.

Buvo pasklidę gandai, kad rei 
kalas nušalinti Beginą kilo Ame 
rikoje. Izraelio propagandos 
agentūros tokį tvirtinimą pa

leido, bet neturėjo pagrindo 
jam paremti.

Sekretorius Vance įsakė ištir

Telefono bendrovės sumokėjo 
jai streiki metu teiktą pašalpą 
streikuojantiems. Telefono ben
drovė sumokėjo reikalaujamą 
sumą, bet dabar kreipėsi į Auk
ščiausią teismą, kad išaiškintų 
klausimą ir uždraustų streikuo
jantiems mokėti nedarbo pašal
pą.

Teisėjai išklausys abiejų pu
sių argumentus ir vėlyvą rude
ni paskelbs sprendimą.

TRUMPAI 1$ VISUR

PREZIDENTAS BUS BRAZILIJOJE, 
NIGERIJOJE, LIBERIJOJE

Bandys sustiprinti prekybos ir ekonominius 
ryšius, tarsis su Rio generolais

WAS1UX(įTON. D. C. Prezidentus Jimmy Carteris, visos 
e-lės patarėjų lydimas, antradieni rytą išskrido deš’mties dienų
Kelionėn. Prezidentus rengiasi praleisti porą dienų Venezueloje, 
o vėliau skris j Brazili ją, kur planuoja praleisti net tris.dienas.

Iš Brazilijos prezidentas skris 
i Afriką. Pirm on eilėn, ten jis 
apsistos Nigerijoje, o vėliau 
skris į I iberiją, kur jam ruo- i 
šiamas labai didelis priėmimas**-’

Prezidentas nespėjo paruošti 
sutikimo ir atsisveikinimo kal
bų. Jis pasiėmė kiekvieno kraš-

siunčiamas į muziejų
F -

Long BSich, Harbor, Calif.— 
Multimilijonieris atsiskyrėlis Ho 
ward Hughes, neseniai miręs, 
prieš 30 metų Long Beach, Cal., 

skraidančią

ANGLIAKASIAI PIRMADIE
NĮ GRĮŽO Į KASYKLAS

WASHINGTON, D. C.— An
tradienį rytą didelė angliakasių 
dauguma jau grįži j kasyklas ir 
pradėjo darbą.

Pirmadienį didelę angliakasių 
daugumą sulaikė statybos uni
jos darbininkų streikas. Streiką 
laimėjo angliakasiai, bet savi
ninkai nesusitarė su gausiais 
statybininkais,drrbančiais t iems 
patiems kasyklų savininkams. 
Angliakasiai yra pasižadėję ne
peržengti pfloetuotojų nustaty- 
toos linijos. Pirmadienį abiejų 
unijų vadai nesusipratimą lik-

vykojti. ar kuris atsakingas pareigū- 
gen-1 nas pačiam Beginui ar kitam pa

I reigūnui tokį pasiūlymą 
rė. Paaiškėjo, kad nei 
Amerikos pareigūnas to 
darė ir tuo klausimu su 
lio delegacijos atstovais 
svarstė.

pada- 
vienas 
nepa- 
Tzrae-

biz- 
nuo

mė-

Nustatyta, kad mintis buvo 
sugalvota ir paleista pačiame 
Izraelyje.

SVARSTYS PAŠALPĄ
STREIKUOJANTIEMS

WASHINGTON, D. C.—Ank
sčiausias teismas nutarė svars
tyti klausimą, ar streikuojan
tieji darbininkai turi teisę gau
ti nedarbo pašalpą.

New Yorko telefono bendro
vės darbininkai gana ilgai strei 

vidavo ir leido angliakasiams kavo. Streiko metu jiems buvo 
leistis J kasyklas.. - Į teikiama ntdarbo pašalpa.

— Italijoj išdygo naujas 
nis, apsaugojus biznierius 
pagrobimo.

— New Yorke paveikslų
gėjas nusipirko 1912 metais A. 
Hitlerio pieštą paveikslą, sumo
kėjęs už jį $4,500.00.

—Noriai perkamo ‘‘Chevette” 
gamintojai pakėlė kainą.

— (’hieagon atvažiavę 
semburgo pramonininkai 
sudominti C.hicagos 
kad užsakytų 
prekių.

— Centrinėje Illinois valsti
joje pradės kasti anglis naujoje 
vietoje, kur tebeguli du milijo 

na i tonų anglies.
— Kinijos vyriausybė nutarė Į sisiekimo reikalai, 

ptdidįntį plieno .gamybą.

r paruošti reikalingas kalbas. 
Venezuelos santykiai su 
yra draugingi. Amerika perka 
š Venezuelos didelius kiekius 
akėjaus ir Įvairių degalų. Jeigu 
Venezuelos vyriausybė sutiktų 
parduoti degalus šiek tiek pi
giau. tai Amerika galėtų suma 
žinti degalų užsakymus kituose 
šaltini irose ir užsakytų jų dau
giau Venezueloje.
Prezidentas Carteris turi visą 

eilę praktiškų pasiūlymų Vene . 
zuelos vyriausybei ir pirkliams. 
Jis tiki, kari didelė jų dalis L~. 
priimta.

Kiek sunkiau pasitarimai vyks 
Brazilijoj. Prieš porą metų Bra
zilijos karo vadai buvo la
bai nepatenkinti, nes JAV ven
gė plėsti atominius ginklus. Bra 
žili j a gavo priemones atomui 
skaldyti iš Europos valstybių, 
bet negalėjo gauti lengvai plu- 
toniaus. Amerikiečiai neparda
vinėjo jo kitoms valstybėms, at 
sisakė jį parduoti ir Brazilijai. 
Pasitarimų metu pasikeista la
bai aršiais žodžiais. Brazilijos 
generolai amerikiečius išvadino 
monopolistais, norinčiais kontro 
liuoti visą atomo skaldymo me

ldžiamą. Brazilijos kariai pradė
jo kenkti kitų žaliavų prekybai.

Carteris nori pasitarti su Bra 
• zilijos vyriausybės atstovais dėl 

visos eilės kitų prekybos reika
lų. Prezidentas yra Įsitikinęs,į 
kad jam pavyks įtikinti prezi-V 
dentą ir įtakinkesniuskarius.kad] 
abi valstybės ne tik galėtų, bet Į 
ir turėtų glaudžiau bendradar
biauti. Prezidentas nori įtikinti 
Brazilijos biznierius apie preky
bos atnaujinimo nauda.

Iš Brazilijos prezidentas 
skris Atlantą ir aplankys 
geriją bei Liberiją. Abi valsty
bės pavyzd ingai tvarkosi, veda 
užsienio prekyba ir balansuoja 
savo biudžetą. Abi yra t u n i n 
ginusios Afrikos \alsty!x*s.

milijonų dolerių ir laikė ją spe
cialioje angaroje visą laiką sam 
domų sargų saugomą.

Ta ‘ valtis” buvo 320 pėdų il
gumo. 113 pėdų platumo, o aukš 
tumo kaip 8 aukštų namas ir* 
svėrė 2*5'0 tonų: astuoniems mo
torams varyti turėjo vietos dėl 
11.000 galionų gazolino. Spar
nai buvo 12 pėdų storumo ir juo 
se buvo pastatytos kajutės ke
leiviams. Hughes turėjo inten
ciją pastatyti orlaivi šimtams 

bus ' keleivių skubiam transportui.
■ Orlaiviu, pramintu Spruce Goo
se, skridimas įvyko tik vieną 
syki 1947 metų vieną lapkričio 
dieną, kai pačiam Hughes vai
ruojant jo Goose nuskrido vie
ną mylią per 85 pėdas aukščiau 
žemės paviršiaus. Po to Hughes 
savo “Žąsį” pamiršto. Planuo
jama atiduoti muziejui.

Pirmininko Hua-Feng penkta 
dieni sušauktame kompartijos, 
kariuomenės ir žmonių sus iri n- 

; kime paskelbė, kad 2,000 metais 
Kinija bus visai moderni ir atsi
šaukė i visus kiniečius “kelti 
Kinijos mokslinį ir kultūrinį ly
gi”, kad iki to laiko tas tikslas 
būtų pasiektas.

žinių agentūra Hsinhua pra- 
jneša. kad tokią kalbą Hua pa

sisakė nacionalinėje Mokslo kon- 
: ferencijoįe, kur Pekine posė- 
Idžiauja visą savaitę.

Per

— ITaeitą penktadieni smar
kus vėjas visai sulaužė prie Rre 
sto buvusį tankerį “Amoco Co- 
diz”, kuris paliejo dar 17,000 to 
nu aliei i ;s. Tankeris vilko 220,- 
000 t j. ų .

v,"s

I juk- 
nori 

pirklius, 
Liuksemburgo

Ypat i ngai ša un u s sutikim a s 
laukia ptežidento Curterio 14- 
berijoje. Tai buvusių Amerikos 
vergų, pasimoko si u kaip sava 
rankiškai tvarkyti savn reika
lus, valstybė.

Abiejose valstybėse Šaknis
liai yra įleidusi demokratija, ge 
rai veikia mokyklos ir pavvzdin 
gai autvarkyti maitinimo ir su-

Pirmadieni Baltieji Rūmai

paskelbė, kad prezidentas Car- 
teris paruošė planą senėjan
tiems ir išsiversti nepajėgian
tiems didesniems Amerikos mie 
stams pagelbėti. Dabartinių me 
tu yra net 30 įvairių programų, 
kurios įpareigoja vyriausybę 
teikti pagalbą ekonominėn bė
don patekusiems miestams.

Prezidentas yra įpareigojęs 
gi j specialistus šias programas pa

tikrinti ir padaryti jas efekty
vesnėmis, kad miestams reika
linga parama būtų greičaiu tei
kiama ir tvarkingiau administ
ruojamu

te



60-VJŲ VASARIO 16 
MINĖJIMAI VOKIETIJOJ

Po tkumeninlą pamaldų akade 
minė ir menini minėjimo dalis-. 
vykb erdvioje amerikiečių karių 
teatro salėje, papuoštoje vyčfa

Salzgitter — Lebenstedt

Lietuvos nepriklausomybės ats 
tatymo 60-ąją sukaktį pirmieji 
atšventė Lebenstedto ir jo apy- 
tnkių lietuviai š. m. sausio 14. 
Šventė pradėta pamaldomis šv. 
Mykolo bažnyčioje, šv. mišias 
aukojo kun. dek. V. šarka. Pats 
minėjimas vyko EmikLangen 
realinės mokyklos didž. salėje. 
I*agrirdinę kalbą pasakė, apžvelg 
damas IJ etų vos praeitį, mūsų ko 
vas už laisvę ir dėl to patirtas 
aukas, kun, V. šarka.

Graži ir turtinga buvo meni
nė dalis. Dainavo solistė M. Pan- 
se-Simaniukštytė, palydima pia 
nistės Hildės Bauerfeld, ir sopra 
nas Iz. Schroder bei bosas H. 
Schroder iš Bad Segebergo, pa
lydimi akordeonisto W. Ronne. 
Patriotinius eilėraščius dekdama 
to studL M. Normantaitė. 
Pasilinksminimas vyko šv Mykc 
k> parapijos salėje. Grojo geras

šokių orkestrėlis, veikė Gucaičio 
su talkininkais vadovaujamas 
bufetas. Į pasisilinksmininią su
sirinko apie pusantro šimto žino 
nių. Minėjime dainavo gerokai 
mažiau, šokių muzikos pertrau
kas užpildė Iz. ir H. Schroder- 
iai savo dainomis. Kai 2 v. naktį 
atėjo laikas skirstytis, niekas ne 
norėjo eiti namo.

šventę aprašė “Salzgitter Zei- 
tung”. Reportažą laikraštis pai
liustravo solistė Iz. Schdoder bei 
akordeonisto Ronne nuotrauka 
ir pateikė išsamią kąn. dek. V.

šarkos kalbos santrauką.
Schwetzingen

8591 LS lietuvių kuopa ir šie
met surengė šaunų Vasario 16 
minėjimą. Tuoj popiet amerikie 
čių karių koplyčioje šv. mišias 
aukojo kun. Br. Liubinas, dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė kun. 
Fd. Skėrys.

ir Lietuvos, V. Vokietijoj bei 
JAV-Uą vėliavomis. Kuopos 
vadas maj. inž. J. K Valiūnas 
pirmiausia lietuviškai pasveiki
no visus svečius ir kuopos na
rius. Angliškai kreipėsi į ąmeri* 
kieč'ų vadus bei štabo karinin
kus, supažindamas juos su Lietu 
va ir jos istodija. Vokiškai svei
kino svečius vokiečius, paaiškin 
dainas šios šventės reikšmę.

Įdomią paskaitą vokiečių ir 
lietuvių kalbomis skaitė dr. A. 
Štromas iš Anglijos. Jis buvo 
įdomus kalbėtojas ne tik dėl gy 
vo minčių dėstymo būdo, bet 
ypač dėl to, kad palietė pagrin
dinius Lietuvos valstybės tęsti
numo ir jos atstatymo klausi
mus.

Kalbėtojo nuomone, kiekviena 
tauta siekia sukurti savo valsty- 
bę.Vokiecių fil. Hėgelis netgi ne 
įžiūėjo skirtumo tarp tautos ir 
valstybės. Tautos, kurioms ne
pasiseka sukurti savo valstybės,

žlunga. tuvių kalba buvo pakelta į mo-
Mums nebuvo lengva 1918 at. dernios europinės literatūros kai 

bos lygį, Lietuvos istorijos ir kulkurti savo valstybę. Per uniją 
su lenkais netekome savo vado
vaujančio luomo, o 3u juo ir 
kultūrininkų. Niekas nebeskyrė 
lietuvio nuo ienko. Tik po bau
džiavos panaikinimo 1861 pra
sidėjo, tautinis, o. netrukus id po 
litinis atgimimas, 1918 privedęs

J prie Vasario 16 Akto.

22 nepriklausomo gyvenimo
metai buvo svarbūs tuo, kad lie-

tūrinio paveldėjimo studijos pa
grindinė tautinę ideologiją bei 
sąmoninga patriotizmą. Lietuva 
tapo vieninga tautine ir istorine 
bendruomene, kurios vieningu
mo, nepajėgė išardyti jokios oku 
pači j os. šiandien nepriklausomy
bės atstatymas butų, daug leng
vesnis, negu 1918.

38 metus. Lietuva yra sunkias 
sovietų, okupacijos slegiama. Po 
Jaltos ir-Potsdamo nebebuvo jo

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas TaJąlaa
(Tęsiny*)

Pasaulio laisvė susijusi su Lietuva
Kongresmanas Busbey įspėjo, kad nuo Lietuvos ir 

kitų Pabaltijo tautų ateitis priklauso ir viso pasaulio 
ateitis. Tų tautų laisvės atstatymas yra susijęs su taikos 
perspektyva tarp pasaulio tautų. Ir atvirkščiai, jų pali
kimas beširdės, svetimos, žiaurios sistemos žinioje veda 
prie visuotinio karo* kuris gali reikšti laisvojo pasaulio 
individualinės laisvės bei iniciatyvos pabaigą.

Siūlys kelti Lietuvos pavergimą J. Tautose
“Narsi ir atkakli lietuvių tauta”, kalbėjo Busbey, 

nepaliauja kovojusi Beveik anžmogiškomis pastangomis 
lietuviai tęsia kovą priš Kremliaus užmačias. Mes,, kurie 
naudojamės laisvojo pasaulio palaima, turime padaryti 
viską, kas įmanoma, kad galėtume padėti jiems numesti 
geležinį komunizmo jungą.

“Mūsų komitetas”, pareiškė kongresmanas Busbey 
“kuris yra vieningas savo sprendimuose, pasiūlys, kad 
valstybės sekretorius šį pasaulio taikai grasantį reiškinį 
iškeltų šioje Jungtinių Tautų Generalinės Ansamblėjos 
sesijoje. Mes siūlysime taip pat, kad JAV delegacija 
Jungtinėse Tautose imtųsi vadovauti akcijai, kuri paša-

kios vilties, kad kas netrukus lintų pavojų pasaulio taikai. Mes siūlysime, kad. JAV dę- 
pasikeistų, nors. Lietuvoje buvo Į legacija pateiktu J. T. rezoliuciją, reikalaujančią pilno ir 
viliamasi. Nepriklausomybės at-* ‘ .. .............................. * ‘ -------
statymo vardu nuo 1944 iki 1952 
buvo vedamas sunkus karas 
prieš okupantą^ pareikalavęs per 
30.000 geriausią sūną auką* Ki
ti šimtai, tūkstąnčią buvo sunai- 
kįntį stalininio teroro aparato.

Po 30 metą užsienio lietuviuo-

greito militarinio, politinio bei administracinio TSRS per
sonalo pašalinimo iš Lietuvos ir kitų Pabaltijo valsty
bių.

“Kalbėdamas savo vardu”, baigė kongresmanas Bus
bey, “pareiškiu, kad kąiu iki šiol, taip ir atety, aš tęsiu 
savo kovų už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Aš noriu, 
kad mano draugai lietuviai žinotų, jog kol būsiu gyvas, 
nepaliausiu už tai kovojęs”;

LIUDININKAS PARODĖ KOMITETE NKVD 
KANKINIMŲ ŽYMES NUGAROJ

Pabaltijo okupacijos tyrinėtojai apklausė pirmadienį 
5 pabaltiečius, tarp jų gen. Černių

(“Naujienos” Nr. 288 1953 m. gruodžio. 8. d.).
DETROITAS. — Kongreso Pabaltijo komiteto ryti

nėj sesijoj liudijo Antanas Banionis, kuris okupacijos

Move Up To 
Standard

U. Lietuvos prisikėlimo. Tačiau 
kaip, nepagrįstos buvo viltys 
prieš 30 ar 20 metą sulaukti ne
priklausomybės atstatymo, taip 
nepagrįsta yrą šiandieninė rezig 
nacija. Kaip tik dabar ryškėja 
galimybės, kad padėtis pasikeis. 
Sovietijos; ūkis ir politika atsi
dūrė aklagatvy. Režimas tiek su 
stabarėjęs, jog nebepajėgia pa
veikiai spręsti iškylančią prible 
mą. Todėl jis turi žlugti ir už
leisti vietą naujai santvarkai Di 
sidentai yra tik silpna išraiška 
mjlžnnšką infrastrukiūrini.ą. so
vietinės visuomenės jėgą, ku
rioms neabejotinai priklausys 
krašto ateitis.

Akivaizdoje tą, pasikeitimą 
gaįį.ątsirąsti galimybė ir Lietu- 
įvaį atstątj^i savo nepriklauso- 
Jmybę. Tai, priklausys daugiausia 
;nuo to, aę mes būsime tam pasį-. 
^ruošę ir pasiryžę, nes jokia ne- 
: priklausomybė nėra dovanoja-. 
• mą, o -tu ri būti išsikovota.
; Okupuota. Lietuva, prarado sa
vo nepriklausomybę, bet., nieką-1
Idos nėraRraraduąisavo,valstybių 14-15 dienomis. Jis paliudijo, kad pristatytasis žemėlapis 
nk> suverenumo. Teisine prasme yra visiškai tikslus. Žemėlapį pagaminę LiętiiĮ,v.oą pog- 
Liętuvos valstybė niekados nebu I rindžio kovotojas- A. Siliūnas, dabar gyvenąs Chicago! 
vo. panaikinta ir todėl ji nėra, WT. , - r

nustojusi' galimybės tęsti savo 
egzistencijų tremtyje. Turint 
gaivoje, kad sovietinė santvarka

buvo apsuptas kapinėse, suimtas, kankintas ir vienu, at? 
veju tardytas ištisas 20 valandų.

/ Jis parodė Komiteto nariams kankinim.o žymes: nu
garoj dar ir dabar tebėra gilūs randai. Jį iš kalėjimo, pa,- 
leido, kai pasižadėjo NKVDistams šnipinėti. Jis nupasa
kojo , kaip savo sumanumu jis išsisuko iš šio įsipa
reigojimo.

Antruoju liudijo generolas Černius, buvęs ministe- 
ris pirmininkas. Jis vadovavo delegacijai,, pasiųstai 1939 
metais į Maskvą vesti derybas dėl raudonosios armijos 
bazių Lietuvoj. Protestuodamas prieš sovietų, prievar
tą, gen. Černius pasitraukė iš ministerio pirmininko- pa
reigu Ta proga buvo komitetui paduotas žemėlapis, ro
dąs sovietų armijos žygiavimą į Lietuvą 1940 m. birželio

If you’re not earning a full 5'/4-% on your regulai; 1’assbopk savings and' 
up to 7%%on Certificate savings, it will pay you to move up to Standard 
Federal Savings. At Standard Federal a 5’4% sayiijg3.;aucoun-t actually 
yields 5.39% and a 73A%certificate account-yields &I7%, on interest, 
acctijm'dated over one year.

Interest at Standard Federal is compounded daily and piid quarterly 
Your interest check can be sent to you monthly* quarterly,-semi-annually 
or annually, depending on your personal requirements. Deposits 
received by the 10fh. earn interest from the first and savings accounts 
are insured-.to $40.000 by the Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation.

Call a savings counselor at one of oiir conveniently l<M:atiMįoffices,and 
we ll move your money to a high yielding Standard Federal savings 
account, tailored to your individual needs. We can make the moye.fer- 
you quickly, conveniently and at nochargc... why not, call today!

’ ta, valstybingumo pratęsimas 
tremtyje virstą būtinu, praktiš
kai konkrečiu politiniu reikalu 
ir tikslu. Jei Sovietą Sąjungoje 
toks pasikeitimas įvyktu, mūsą 
'tėvynėje atsirastą politinė tuš
tuma, kuri galėtu būti užpildyta 
.tik tremtyje išlaikytą Lietuvos 
politiniu formą. Kad tai galima 
būtą padaryti reikia pilnai ats
tatyti Lietuvos politinę organi
zaciją tremtyje. Dabartinei sant 
varkai Sovietą Sąjungoje žlu- 

.gus, Lietuvos suverenumas gali 
būti atgautas, bet gali būti ir 
neatgautas. Suverenumui atgau 
ti lemiamos reikšmės gali turėti 
jau veikiantis ir teisiškai pripa
žintas Lietuvos valstybingumo 
organas ekzilinės vyriausybės 
forma.

(Bus daugiau)

Popietinėj sesijoj Jiudijp, estė ir latvė Komiteto slap
tame posėdyje. Po to dar liudijo lietuvis Adolfas Arma
lis, matęs lieturiųtrėmimus, lankęsis deportuojamųjų; va
gonuose. Bolševikams antrą kartą okupavus Lietuvą^ jis 
buvo partizanu. Jis patyrė ir dalį, antrosios okupacijos-, 
pergyveno savo tėvų deportavimą, Yra. gavęs dy, laiškus 
iš savo motinos Sibire, pabėgus, jam į Vakarų, Ęuropą..

Apklausinėjimai Detroite tęsėsi visą antradienį. į 
Chicagą Kongreso Komitetas atvyksta trečiadienį ir ap
klausinės liudininkus US Court. House, 219 S. Clark, Str. 
209 kambary.
CH. KERSTEN ĮTEIKĖ REZOLIUCIJĄ IŠAIŠKINT 

SOVIETŲ ĮSIVERŽIMĄ Į PABALTUO VALSTYBES

SONDARD FĖDER/U. SM^NGSJ ASSETS OVER 53115.000,000 J
HOME OFFICE:-1192 Archer Avenue. Phone:847-1140

Downers Grove: 5100 Forest Avenue. I’l;nne; 963-J140. 
Lombard: 23 North Main Strvel. Pli«Hie:(i27-l,14D 
Aurora: 3D1 West (ialei).i Boulevard, I’ltoij*-: 1192,-1,140 
Boulder Hill: 21 Boulder lJill Pass, Phoiji:; 897-1 Itifi

Garfield.Ridge: 6111 Archer Avenue. Phone 7H7-52OO 
47th and Rockwell: 2.555 \V«-sH7th Sln-el. L’iiou.-;'>23-1033 

Hickory Hills:1 Hfh and Rolwyrfs Road Phon :> hi 
Hickory Hills: Hill (Jnn*k ShoppingCrnter. Phone: 5JN-1977

PRISIBIJO NAUJO KARO

BEIRUTAS.— Libano vyriau 
sybė nekantraudama laukia Jun 
gtinių Tautų taikai apsaugoti 
kariuomenės, kad sumažėtų ci
vilinio karo grėsmė, kuomet pa
bėgėlių tvanas iš nuniokioto pie 
tinio Libano plūsta šiaurėn ir 
gręsia vis atverti karo žaizdas 
tarp krikščionių ir musumo-

. _j JA

19 4 0 M.
Prašo, sudaryti specialų komitetą, kuris nustatytą 

“rinkimų” faktus ir kitas okupacijos aplinkybes
WASH1NGT0NAS, D. C. — Amerikos Lietuvių Tar 

rybos prašomas, kongresmanas Charles J. Kersten iš Wis 
consino padarė lietuviams ir visiems pabaltiečiams dide
lį darbą, kreipdamasis į Jungtinių Valstybių Kongresą 
ištirti Lietuvos, Latvijos ir Estijos pagrobimo aplinky-

Jo, įteiktoj šiuo svarbiu reikalu rezoliucijoj Kongre
sas prašomas sudaryti specialų komitetą,, kuris, gąjėtų 
Amerikoj ir už Amerikos sienų surinkti medžiai kaip 
sovietai, sudarę paktą su hitlerine Vokietija, sulaužė sa
vo turėtas nepuolimo sutartis su Pabaltijo valstybėmis ir 
jas pagrobė.

(Bus daugiau)
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MENO ZINi
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

MENO VAGYSTES
veikė organizuota jėga. Vakarų 
Vokietijoje išleista knyga, tarp 
kita ko, sako, kad prancūzų dai-

Meno pirkliai ir plagialoriai 
dar neseniai Europoje sukėlė 
didedį skandalą, ypač, Italijoje. —,---- t------—. ......
Kopijuotų paveikslų antplūdis lininkas Corot sukūrė 300 pa- 
rinkoje sukėlė įtarimą. ^Buvo 
sudaryta tarptautinė komisija Į 
studijuoti epideminę plagiatorių 
veiklą. Pirmas dideliu mastu rimta problema, sako prancūzų 
suktybių pasirodymas buvo' advokatas Roland Dumas, kuris ' 
1975 m. Milane, Italijoje, kai 
karabinieriai išardė meno pa
dirbinėtoj ų organizaciją, kuri 
veikė visame kontinente, net JVV 
pasiekė.

Paveikslų kopijavimo sme
genys buvo vieno cecho, buvusio 
kareivio sukurta organizacija. 
Jo vardas ir pavardė Daniel 
Pludwinski. An Iras skandalas dino 
iškilo 1976 m. Florencijoj, kur Kad susekti jo slaptus planus, 
buvo susekta dirbtuvė paveiks- reikėjo ”Scottland lYard” gu
lams kopijuoti. Ten buvo var- drybių. Italų ir prancūzų poli- 
tojami pramonės metodai tiks-A’ija dirbo kartu. Vartojo 13 
liai pamėgdžioti (nukopijuoti) I skirtingų -indentifikacijų, pas- 
brangiuosius meistrų paveikslus, jportų, seklių, kurie mokėjo dau- 
jų tarpe italų menininkų/kaip gelį svetimų kalbų. Susekė, kad 
Giorgio De Chirico ir kilų ’sur- i Phidwinskis turėjo Rolls Royce i rektorius ir pats 
realistų. Policija -konfiskavo 
daugelį Chirico kopijų Romoje, 
kurie tarptautinėje rinkoje bu
vo pardavinėjami desėtkais mi
lijonų dolerių. Be to,. Italijos 
policija surankiojo Kandinskio, 
Picasso, Max Ernst, Miro, Polia- 
kof, Appels, Matta ir Magritte 
paveikslų kopijas, kurie buvo 
anksčiau parduoti už 145,000 
dol.

15 nukopijuotų paveikslų bu
vo parduota vienam Triesto pra
monininkui už 1.5 milijonus do
lerių. Italija pagarsėjo meno 
paveikslų kopijavimu, dėka jos 
gabių menininkų bei ąrtizanų. 
Iki šiol Italijos įstatymai nebu
vo griežti, kad pamėgdžiojimas 
nėra “didelis nusikaltimas” ir 
areštuotą greit paleisdavo. To
kiu būdu Italija pagarsėjo juo
dąja tarptautine rinka, kurioje 99 dol. už “padirbtą” paveikslą

veiksių. Vien tik JAV atsirado i 
5,000 Coroto paveikslų...

Meno klastojimas pasidarė
“Paskutinė Vakariene’’Leonardo da Vinci

vedė bylas dėl Picasso, Giaco-j 
metti ir Chirico paveikslų kopi- k 
javinio. Jis surado, kad už visą pasibaigė, 
plačią suktybių veiklą alsako- 
mingas yra Daniel Pludwius- 
kis, kurio plagiatorių imperija 
užėmė vis:] Europą ir net JAV.

1975 m. buvo išardyta jo ma
šinerija. Italų spauda jį pava- 

yelniško proto sukčium.

mina kad gerai .atrodytų.
Naudotųsi Atlas World Press 

Review ir kitais šaltiniais.
M. S.

gavo ir Magritle’ės našlę. Ne- tokius ir kitokius būdus bei 
žiūrint jo gudrių planų, Fioreci-1 “triksus”. Kad išvengti preri
jos dirbtuvė toli pralenkė PI u d- ziško egzaminavimo suklastoto 

’ winskio tinklą visame kontinen- ’paveikslo, uždengia stiklu, var- 
: te. Pastaroji dirbtuvė išrado loja kitą apgaulingą būdą, įrašo 
I naujų technikų ir turėjo netei-: į parodos katalogą arba į kokį 
* sėto didelio biznio centrą, čia j leidinį, tada sunku susekti ir nu- 
: pasidarė dirbtuvės centras, bus-1 bausti tokio plagiato kaltininką.
tinė, prabangiai įrengta vieno; Meno sukčiai nelegaliu būdu pa 
Florencijos Umberto Lombard S sidaro milijoninius pelnus. Pa- 
dl 52 m. name. Jis buvo vie- 

pas iš organizacijos galvų, Flo- 
f rencijoj gerai žinomas meno ra
teliuose, kaip buvęs galerijos di-

dailininkas. 
automobilį, namus Milane, R o-i Lombardi namo 5-me aukšte 
moję apartment ils ir Paryžiuje 
vilą Lac de (rarde ir “operacijų” 
tinklą Frankfurte, Vokietijoje.

Phidwinskis Milane (Italijoje) 
turėjo vad. surinkimo centrą, 
kur visų skyrių produktas eida- 

j vo ten. Jis dažnai gaudavęs ori
ginalių paveikslų ir tada nuro- 
dydavęs savo kopijuotojams, ką 
ir kaip su jais daryti. Kiekvie
nas kopijuotojas turėjo savo spe 
cialybe: Marcha Chiappa buvo 
pilnai atsakingas už 300 dol. algą 
Kandinskio darbui. Už toki kan- 
dinskį gaudavo 207,000 dolerių. 
Kiti padirbėjai kopijavo Ma
gritte, Modigliani ir Picasso. 
Jaunasis polio ligos auka, buvęs 
meno restauruotojas, kopijavo 
Max Ernst’o ir Matta. Visi jie 
dirbo pigiai, gaudavo tik apie

buvo didelė studija — dirbtuvė. 
Buvo įvairiausių optinių instru
mentų fotografuoti paveikslams 
tokio, pat formato, koks yra ori
ginalas ant drobės. Tokiu būdu 
lengviau, greičiau ir tiksliau ga
lima nukopijuoti.

Policija suskaičiavo daugiau 
kaip 100 šioj dirbtuvėje nuko
pijuotų modernių paveikslų. 80 
buvo Chririco. Antroje pusėje 
drobės rado “au lien tiška’’ Chiri
co parašą, eksperto patvirtin
tą antspaudu ir gerai pažįstamo 
notaro antspaudu patvirtintą. 
Rastas aiškus klastos Įrodymas 
kai rasta keletas tuščių drobių 
jau pasirašytų patvirtintų ant
spaudais Romos notaro, kuris 
matomai, buvo apkaltintas kla
stojimu.

stat-o

Verdi 3 veiksmų operų

SPEKTAKLIAI:

1978 m. balandžio 1 d., 8 vai. vak., 
balandžio 2 d., 3 vaL popiet, 
balandžio 8 d., 8 vai. vak.

MARIJOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE,
67 ir S. Califomija Ave., Chicago, UI.

BILIETAI: ‘ 1
* /

Vaznelię prekyboje — Gifts International,

2501 W. 71 st St., Chicago, Ill. 60629. Telefonas: 471-1424

Prašome bilietus įsigyti iš anksto

Visus kviečia atsilankyti

prastai buvo manoma, kad pra
bangos kriminalas nėra tas pats, 
kas vagystė, tegul, sakysime, 
liečia tik dalį intelekto, bet ne 
plačią visuomenę. Nepatyrę tei
sėjai šituose dalykuose ir, nere
tai ekspertų klaidinami, dėl skir 
tingų nuomonių, turi problemų 
savo sprendimuose. Bet ir ek
spertai turi skirtingas nuomo
nes. Italijoje buvo keletas by
lų, kurios sustojo kelis metus 
dėl ekspertų ginčų. Chirico rei
kale dailininkas ekspertų kriti
kuojamas už tai, kad ginčijosi 
su “ekspertu” liudijant apie pa
veikslą, kad tas paveikslas nė
ra jo, bet nukopijuotas nuo ori
ginalo. Advokatas Durnas pa
sakė: “Kai dailininkas sako, kad 
tas paveikslas ne jo, tai kaip tu 
gali netikėti?” w

Guy Isnard, pensijon išėjęs 
“Sherlock Holmes” meno pa
saulyje, pagailestauja, kad labai 
mokslinę analizę, kai yra du 
objektyvūs metodai studijuoti 

[meno kūriniams. Labai saugus 
I būdas yra X-spinduliai, infra 
! raudoni ir ultravioletiniai t. y. 
peršvietimas. Be to, paimant 
mažą dalelytę dažų nuo paveiks
lo. šis metodas atskleidžia ne 
tik potepių stilių, bet ir cheminį 
procesą, dažų sluoksnius ir Lt. 
Fotografinė nuotrauka parodo 
daug tapybinių chromografinių 
masių ir spektrografinių skirtu-! 
mų. šitie ir kiti metodai paro
do dažų sudėtį, kokius dažus 
dailininkas vartojo.

Pramonės rekordai taip pat 
gali padėti nustatyti medžiagų 
kokybe. Pav., raudoni dažai, 
kuriuos vartojo Matisse ir Chi
rico 1910, turi mažą skirtumą su 
dabar vartojamais tais pačiais 
dažais. Titanium baltas buvo 
išrastas 1918 m., kurio nėra 16- 
to šimtmečio tapyboje.

Bet šitie analizės metodai la
bai brangūs. Juos turi ir var
toja tik tai pirmaeiliai meno mu
ziejai ir laboratorijos. Kai ku
rios laboratorijos bijo išduoti 
savo paslapties, kad sukčiai ne
pasinaudotų. Van Meegeren, 
garsusis Vermeero kopijuoto
jas, atsargiai studijavo moksli
nius metodus, kad neibūtų ga
lima sužinoti, jog paveikslas yra 
netikras, bet nukopijuotas. Pav^ 
Rembrandt’o “Emmauso Pili
grimai”, panaudota tradiciniai 
metodai, 1937 metais buvo tas 
paveikslas parduotas už 226,000 
dol., kurį nupirko Rambrandto 
kūrinių usiSvienijimas. Vėliau 
nupirko Herman Goering.

Perkant brangų meno kūrinį, 
reikia gerai pastudijuoti jo kil
mę, autorių, kad būtum tikras, 
jog nebūsi apgautas. Meno pla
gijavimo ir apgavysčių niekad 
pilnai nebus galima sustabdyti, 
bet galima kontroliuoti.

Kai paaiškėjo tarptautinio 
masto apgavystės su jų dirbtu
vėmis, dabar daromos pastan
gos sulaikyti mūsų kultūrinių 
vertybių vagystes. Heliją nese-

jau galinu* minėti graikus.
1 kurie dm per .Mikėnu laiku- 
Įmenu kiek\ ieną daiktą puošė, 
didingo meno kelia ruošė...

isuotine meno istorija

Kadi pilietis, pamedžiojęs, 
i.lsėjo-i, patiesęs kojas, 
įir (solns, a sku) tyliai snaudė,— 
'mintis jo pirmą kartą audė 
! ^vajonę, virtusią kūrylja... 
į Olose randamą “tapybą” 
I nuantspauduotą ten ant sienų 
Įsu plaštakų pridėtu vienu, 
žeme raudona apvadžiotą 
ims matome... Ir pamėgdžiotą 
vėliau jau matome gyvūną 
įrėžtą arklio, briedžio, ožio kūną, 
šią akademiją olose baigę 
padarė pažangą jau staigią 
pirmieji mūsų žmonės — bočiai: 
gamtoje taip,—“pavalgei sočiai, 
tai ir linksti tuojau i meną”... 
Instinktą turime šį seną.

n

Kai policija surado Pludwins- Reikia stebėtis, kiek žmonių niai paskelbė griežtesnius įsta- 
io suktybių šmugelį, jo karjera /buvo apgauta. Pasak Milano, tymus prieš meno klastojimą.

čia Mudwinskis ap-1 policijos, plagialoriai vartoja ir! Daugelis meno autoritetų jau
čia, kad Prancūzija turi labiau 
efektingus būdus, kovoti su pla
gijavimais. 1957 m. prancūzų 
statutas menininkui arba jo 
agentui leidžia konfiskuoti įtar
tiną plagijatą. Tokį plagiatą 
užantspauduoja ir paveda tyri
nėjimui. Bet sunkiau kontro
liuoti tarptautinio masto raketą, 
sako Durnas. Reikalingas tarp
tautinis kooperavimas, kad bū
tų galima sėkmingiau kovoti su 
kriminalu. Dabar UNESCO pla 
nuoja studijas, kaip sekti pla- 
gijatorius ir pardavėjus.

Prieš porą desėtkų metų Pie
tų Amerikoje Iškilo didelis skan 
dalas, kai iš vienuolyno buvo pa 
vogtas Uzurbano paveikslas ir 
to paveikslo kopijos buvo par
davinėjamos turtingiems ame
rikiečiams. St. Louis muziejuje 
atsirado 5 plagijatai, kuriuos 
vienas turtingas amerikietis nu
pirko Europoje.

Dabar kita yla išlindo iš mai
šo, tai Hong Kongo “fabrikėlis”, 
kuris gamina ir gabena į Ameri
ką smulkius, be ypatingos reikš
mės peizažiukus, kuriuos plati
na ligoninėse, viešose įstaigose 
labai pigiomis kainomis. Juos 
gamina jauni kiniečiai artiza- 
nai tik už centus. Paveiksliukai 
daromi pagal Europos provinci
jos stilių ir pasirašomi fiktyvi- 
nėmis pavardėmis. Sindikatas 
Amerikoje tuos Hong Konge ga
mintus paveikslus . gražiai įrė-

lame skulptūrų 
m t mūru

k t<> viso yra žuvę’),
i žmogui “\rfia aki**’ 

m iiurįis ta i a apsakė 
:s ir pirmuosius u lytus 
k-s. žygius nematytus 
:r prisiminus amazones), / 
Levus ir deivių būrį 
iai iš marmuro sukūrė —

(kaip toli ji jau nuo Koloso’) 
atrodo \akar tik po kaltu 
iškilo savo kūnu baltu...
Pastudijavęs sužinosi 
ir klasiškąją graikų nosį.

nevieną biusto galvą meilią — 
kasomis puikiai vainikuotą 
atminsi... Kovą arba puotą, 
vaizdus įvairius “Hijados”, 
(jų tarpe dvasių dar plejados), 
mene surasi, o iš graikų 

nuplaukė su laiku 
- įpėdinę didžią, 

gobšią ir pavydžią...

IV

Taip palaipsniui kultūros 
kol raudame ją į Egiptą 
įkėlus jau tvirtesnę koją... 
Jau egiptiečiai užsimoja 
palikti nuostabią statybą, 
ir pirmą — vaikišką — tapybą 
jau randame toliau pažengus.— 
tapyba buvo ten padengus 
karstus ir antkapius ir rūmus... 
Mene jau pasukimai ūmūs: 
vaizdais jau imta reikšti mintį... 
(leroglifus tik prisiminti! — 
Iš jų ir mūsų raidės kilo, 
kai su laiku vaizdai apdilo, 
išlėto brūkšniai tik paliko, 
kurie geriausiai atitiko 
išreikšti sąvokas ar žodžius...) į nuo pakilimo ir smukimo 
Pirmuosius žingsnius taip

[nurodžius.

lipta

tai visa

Pro išdidumą Panteono, 
puošniąsias Dioklecijono 
maudynes iki Renesanso, 
Olandų “meisterių”, Provanso 
audinių ir kito meno — 
visur troškimo daug ruseno 
svajones kilusias įspausti, 
iškalti kaltu ar išausti, 
žmonijos genijus nerimo —

priėjo iki futurizmo, 
(Nukelta į 5 psl*

J. Jssmlnis, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 
įpraiymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, 0va kalba, gražiai išleista. 
t50 psl. Kaine S2.30.

Dr. Juotm B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos 
ontranka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
(jsL, kainuoja S2.00.

Dr. Juczm B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaiui S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma Alų knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas Ir 
dta.3 knygas gadina įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ir 
jūTginę perlaidą- *

175S South Halsted Street, Chicago, HL 858B3

pas mus

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

investavimo knygelės sąskaitom
neša - _
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mu Taupom! pinigai xt- 
ISek* dldellui dirbus. Pirma, jie pa
dedi Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antri, 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 na
ša iki y"- v'
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Viai žinome, kaip tūkstančiai lietuvių bėgo nuo ko 
munistinio siaubo. Jie žinojo, kaip komunistai “rinki- 
nus” organizuoja. Jiems teko eiti gatvėmis į balsavimo 
rietas ir pasirinkti takį kandidatą, kurio pasirinkti nega
lėjo, nes tik vienas kandidatas buvo sąraše. Jie skaitė 
Guzevičiaus-Gudaieio “premijuotus” romanus, jie turėjo 
žinių apie “liaudies seimą”, apie ten pravestus “balsavi 
mus” ir baisią apgaulę, kurią ginkluotos sovietų jėgos 
atnešė nepriklausomon Lietuvon. Jie atsimena, kaip bu
vo panaikinta Lietuvos nepriklausomybė, iš ūkininkų 
atimta žemė, į kolchozus atsiųsti sovietiniai ponai, kaip 
lietuviai padaryti rusiškų ponų vergais. Lietuvių daugu
ma rusiškos prievartos negalėjo pakęsti, bet dar labiau 
juos nekentė tie, kurie nutarė bėgti galimai toliau nuo 
bolševikų. Jie viską paliko, kad tiktai nereikėtų klausyti 
melagingų kalbų, nereikėtų skaityti pornografinės lite
ratūros, nereiktų savo akimis matyti to baisaus melo.

Lietuviai džiaugiasi, kad jiems pavyko nuo melo, klas 
tos ir apgaulės pabėgti. Jie vargo, kentėjo, badavo, kad 
tiktai galėtų toliau nuo tos prievartos būti. Bet okupan
tas lietuvių nepaliko ramybėje. Jis siuntinėjo daininin
kus ir daininirikęs, varė Amerikon, įkaitus palikę, gra
žaus žodžio “kalbėtojus”, giminaičius, siuntė knygų pa- 
darinėtojus, kad tiktai galėtų paveikti pabėgusių galvo- Apsaugos bokštas Kauno .miesto sode, rūsy pastatytas

Reikalingas pasiryžimas
Lietuviai, pastebėję blogį, tuojau imasi priemonių jį 

sustabdyti, o jeigu galima, tai su šaknimi išnaikinti. Tė
vas, pastebėjęs vagiliaujantį vaiką, atsijuosia diržų ir 
įkerk Dažniausiai tokios bausmės užtenka, kad vaikas 
daugiau nevagiliautų. Jeigu neteisingais keliais eina mer 
gaite, tai abu tėvai, dažniausiai pasitarę, imasi priemo
nių ir josios blogam palinkimu! kelią užkirsti.

Panašiai lietuviai turėtų elgtis ir visuomeniniame 
darbe. Jeigu pastebi blogį, tai tuojau turi imtis priemo
nių tam blogiui pašalinti. Jeigu tas blogis jau plačiai pap 
litęs, tai platesni visuomenės sluoksniai turi imtis .'prie
monių blogiui kelią pastoti. Jeigu jie nieko nedarys, tai 
jis ir toliau plėsis.
: Jeigu Chicagos lietuviai būtų neprotestavę ir jėzui
tų centro nepikietavę, tai šiandien jėzuitų centras būtų 
tapęs lietuviams nenaudingų elementų susitikimo centru. 
Bet jie suruošė pikietus ir pasigamino aiškius plakatus, 
tai lietuvių protestas jėzuitus sukrėtė. Jie bandė atsikirs
ti ne argumentais, bet nerimtais tvirtinimais. Pranešė, 
kad pačiame jėzuitų centre buvo užpultas vienas jėzuitų 
dvasiškis, bet toks nepagrįstas tvirtinimas Chicagos -lie
tuvių neįtikino. Nei vienas lietuvis jėzuitų nemušė ir ne
sirengė mušti. Niekas jėzuitams langų nadaužė ir Įnesi- 
rengė daužyti. Lietuviai norėjo sustabdyti komunistinę 
propagandą jėzuitų namuose. Ta propaganda buvo sus 
tabdyta. Iki šio meto jėzuitai daugiau komunistinių fil
mų nerodė ir tikinčiųjų be pagrindo nešmeižė.

Organizuotas lietuvių protestas jėzuitus pamokė. Lie
tuviams to ir užtenka. Patys jėzuitai šiandien nenori apie 
tai kalbėti. Jiems nepatogu. Juos į tą nemalonią padėtį 
įvėlė vienas maskvims agentėlis, gavęs teisę Amerikoje 
rodyti komunistinius filmus. Jeigu tuometinis namo pri
žiūrėtojas būtų buvęs .apdairesnis, tai abejotinos vertės 
tipeliui nebūtų leidęs rodyti. Praeitais metais vienas agen 
tėlis jėzuitams daug nemalonumų sukėlė, o šį metą kitas 
agentėlis sukėlė daug nemalinumų žymiai platesniems 
Amerikos lietuvių sluoksniams. Pirmas agentėlis akėto
sios makyklos nebaigęs, oi' antras ne tik aukštą mokslą 
baigęs, bet ir daktaro titulu apsikaišęs. Pirmasis protes
tui sukėlė grupę lietuvių, kurie aukojo po kelis šimtus 
jėzuitų namams statyti, o antrasis apgavo katalikiškąją 
Amerikos inteligentiją.

seną, jų mintis. Jeigu negalėjo paveikti vyresnio amžiaus 
pabėgėlių, tai taikėsi prie vaikų. Okupantui pavyko su
rasti nedarą mokslinčių, kuris sutiko apgauti didžiosios 
organizacijos neseniai rinktus vadus, gerai pažįstančius 
okupantą ir žinančius įvairius jo pokštus. Mokytas suk
čius įtikino ateitininkus išleisti komunistinį veikalą, ku 
riame yra apščiau pornografijos, pasityčiojimo iš tikin
čiųjų ir vulgarizmo. Mokytas sukčius jajėgė įtikinti vie 
na redaktorių ir vieną aukštus mokslus baigusią mate 
riškutę rekomenduoti tą menkos vertės kūrinėlį išleist- 
ateitininkų draugijos vardu. Suktam daktarui pavykę 
įtikinti ateitininkus, kad tokią pornografiją reikia išleis
ti. Kitiem dviem pavyko Amerikos katalikus įtikinti, jog 
tai yra literatūrinis šedevras, o pranciškonui Andrieku’. 
labai lengva buvo atskristi į Chicagą ir duoti ne savą tūks 
tantinę lietuviškai rašančiam nelietuviui. Mažai suktų 
žmonių grupelei pavyko apgauti ne tik ateitininkus, bei 
ir literatūra besidominančius katalikus. Jie tuojau sup-Į 
rato, kuo visa tai kvepia. Jie žinojo, kad iki šio meto atei
tininkai nespausdino ir neplatino komunistų paruoštos ir 
komunistų išleistos literatūros. Šiandien ši kelių sukčių 
apgaule, apėmė platesnius lietuvių sluoksnius.

i Bet neužtenka vien tik pastebėti apgaulę ir klastą. 
Peikia prieš šitokį nedorą elgesį pareikštį-tgriežtą pro 
testą. Jeigu lietuviai neprotestuos, tai netrukus turėsi
me ir antrą komunistinę knygą lietuvių leidyklose. Jeigu 
dairysimės, kad kitas protestuotų, o patys uodegą suktu 
me nuo okupanto Amerikoje skleidžiamo blogio, jeigu 
aiškinsimės, kad mus spaudžia senatvė, kad kankina nuo
vargis, kad turime artritą ir pro. pirštus leisime tokią 
apgaulę, tai komunistinių knygų platinimas nesustos. 
Mums prievarta bus kišamas ne tik “Strip.tyzas”, “Sau
ja skatikų”, bet ir kitos komunistinės knygos, išleistos ka 
tabkų. 0 kas atsitiks, kai amerikiečiai sužiųos, kad lietu
viai, bėgę nuo komunistų, Amerikoje leidžia komunisti
nėje Pergalėje spausdintus laimėjimo “kūrinius”'.

Kai iki to neprieitų,, tai vįsį kaip v*ęnąs privalome 
protestuoti prieš šitą apgaulę. Ąmerįkoję turime B^mbą 
su Jokubką, kurie turi pakankamai pinigų Pergalę^ rak
tams spausdinti. Mums nereikia įvelti tiek daug lietuvių 
patriotų davusiai ateitininkų organizacijai į komunisti
nių leidinių platinimą

'Brazilijos vyskupas -gali leisti vįętos komunistams 
savo garaže įsteigti komunistinę spaustuvę, bęt lietu
viams nereikia to daryti. Lietųviąi pžnppn eilėn privalo.

A. SV1LONISAEŲ — KULTŪROS ŽURNALO ĮNIRŠIMO APŽVALGA
(Tesinys)

14.
Aidų redaktirius savo apžval

goje nepasmerkia nei kursų Kap 
suko universitete, Vilniuje. Jis 
rašo, kad tradiciškai per .23 ui 
:ienio Letuvių buvo priimti į 
Vilniaus universitetą lituanisti- 
'i'us kursus. Jam tie “kursai’’

spauda, ardo lietuvių vieningą 
i darbą. Ar gi, tai ne gėda Aidų 
! redaktoriui, tokio žemo lygio 
j paskubtąją rezoliuciją pristatyti 
1 Aidų skaitytojams? Kad tokia 
rezoliucija džiaugiasi St. Bar-

“šulas” dr. K Ambrozaitis, Los 
Angeleje pabrėžė, kad surinktos 
žinios parodo jaunmo važiavi
mas į Lietuvą naudingas. Kas ir 
kur tokios žinias surinko, jis ne
pasako. Keikia spėti, kad jis pa
sinaudojo “Tėviškės” draugijos 
firm’ninko Pr. Petronio propa^

zdukas, tai netenka tuo stebėtis, 
bet jei jau kultūros žurnalo.re
daktorius tuo džiaugiasi kaip 
geležėlę atradęs, tai reikia tik

trodojkad būtų normalus daly- i gandinįu pareiškimu, kuris šiuos 
kas J:s prabėgomis prisimena,: kursus organizuoją,1 apmoka kur 
kad. Tautinės Sąjungos seimas J santų išlaikymą ir giria, kad kūr
.pasmerkė kaip žalingą laisvos 
Lietuvos atstatymui. Jis gi pa- 
?Edo tai savo samprotavimu, 
kad jam ?ki šiol nežinoma dar 
nė vieno, kuris būtu “sovietiš
kai” perauklėtas, priešingai dau 
gelis grižo atversti i lietuvybę, 
pasiryžę ją branginti, puoselėti 
ir savyje ir kitame jaunime.

15.
Ir kas galėtų patikėti, kad Ai

dų redaktorius galėtų ta‘p ne
kritiškai rašyti? Visu pirma, ne 
sugrįžusieji pareiškė, kur nors 
spaudoje ar suvažiavime, jie 
buvo nulietuvėję ir po kursų 
Kapsuko universitete atvirto lie 
tųvybėn. Taip rašo tik Aidų re
daktorius.

4* »

Ar gi ne gėda redaktoriui po 
to, kai buvo atskleista tų kursų 
programa, iš kurios paaiškėjo 
kiek tos “lituanistikos” ten mo
kama. Bet kultūros žurnalo re
daktorius nemalonėjo net pa
minėti tos programos, jos pag- 
vUdenti.Taip kaip iir frontininkų

sai esą naudingi lietuvybei
Nejaugi, nei Aidų redaktorius 

nei dr. K Ambrozaitis iki šiol 
nežino, . kad tie taip vadinami 
“lituanistiniai” kursai įsteigti 
okupanto kad paruoštų jam pa- 
gelbininkų. Jis rašo, kad ne vie
nas nėra grįžęs “susovietintas”. 
Iš kur jis žino? Ar kuris jų gri 
žęs atskleidė spaudoje, kad jis 
ten matė okupanto atneštą ver
giją? Man rodos, kad toks atsi- 
Fepimas Aidų redaktoriaus ir 
dr. K. Ambrozaičio del kursų 
yra tik pasitarnavimas Petro
niu! vilioti išeivijos jaunimą vyk 
ti Vilniun, kur jis bus palankiai 
nuteikiamas okupanto atžvilgiu.

iK
Skaitant Aidų reaktoriaus ap

žvalgą, krito į akis dar vienas 
š daugelio kitų jo šališkų ir ne
objektyvių pavyzdžių. Kunigų 
Vienybės seime priimtoji rezo
liucija apgailestauja, kad yra 
kunigų, kųrlę prisiėda prie puo 
lančių lietuvių vienuolijas, jų

pasmerkti klastą, turi atsirubežuoti nuo tokių leidėjų ir 
pasakyti visam pasauliui, kad laisvi lietuviai su komunis 
tais nenori turėti jokių reikalų.

apgailestauti. Ar jis nežino, kad 
toji rezoliucija buvo sufabrikuo
ta kunigo aklai parsidavusio 
frontininkams. Bet apie ją ir Ku 
nigų Vienybės tokį nuosmukį 
spaudoje buvo kritiškaizpasisa- 
kyte^^i^dų?te&^ri^ būtų 
objektyvus ir paskaitęs jos kri
tiką, jis tikriausiai būtų turėjęs 
gėdos ją kultūros žurnale minė- 
ti.

Deja, Aidų redaktorius L siu? 
atveju parodė savo kreivą šališ
kumą. Jis prisimena ir krikščio
nių demokratų suvažiavimą^ bet 
jis nutyli kad jame buvo pas-_ 
kelbta rezoliucija, kurięje yra' 
smerkiamas bendradarbiavimas 
su okupanto tarnais. Juk ši yra 
daug svarbesnė ųž Kunigų Vie
nybės rezolįuęiją. Anęje buvo 
smerkiami kunigai kurie kelia 
airikštėn kažkurių pavienių vie 
nuolių pasimetimus, kaip saky
sim bolševikinių filmų demons
travimą Jaunimo Centre, kaip 
knygų siuntimą su idikacijomis 
bolševikinių laikraščių redakci
joms. Bet redaktoriui Krikščio
nių demokratų rezoliucija yrą. 
mažiau reikšminga, todėl jis jos 
ir nepaminėjo savo apžvalgoje. 
Bet tai jis pasielgė nuoseklumų 
vedinas, jei jau patys Aidų re-4 
daktoriai tiesia ranką bendradar 
biauti su okupanto tarnais, tai 
tokios rezoliucijos kurios buvo 
Krikščionių demokratų paskelb
tos jiems ir panašiems ne prie 
širdies.

(Bus daugiau)

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS PASTABOS

(Tęsinys)

Ir to pasėkoj kūrėsi sui generis naujas lietuvių ba
jorų luomas, kuriems dar ir dabar, kada mūsų tau
ta pastatyta prie pražūties slenksčio, rūpinimasis sa
vo tautos dvasios sužadinimu yra atsilikimas nuo kul
tūros. arba, anot akademiko V. Žemaičio, jiems ir šian 
dien vra migloti savo Tėvynės Lietuvos lietuviški rei
kalai.

Gi mūsų dainius, rašęs lenkų kžilba. prof. Ad. 
Mickevičius (Rimvydas) savo odėj “Jaunystė'' aiš
kiai pabrėžė, jog tautos be savo dvasios yra griaučių 
tautos. L y. paskirtos žūti. Ir žinomas mąstytojas prof. 
E. Arndt savo veikale The Ewikeit des Volkcs” (211 
p.), kalbėdamas apie tautos amžinumą, nurodė, kad 
didžiausias tautos priešas yra internationalizmas bei 
k osmopoli t izma s.

Mūsų tautos genijus M. Čiurlionis su širdgėla kal
bėjo* **Su broliais lietuviais sunku dirbti dendrani sa
vo tautos labui*. ne‘ kaip jau buvo kalbėta,kad lietu
kai dangtimoj rūpinasi svetimų reikalais, o ne savo 

hIos gernve. Sunku buvo ir Lietuvos karaliui Min
daugui sciivv i kurti stiprią Lietuvos valstybę ant lie
tuvišku pag; inci.i: 1). Lietuva turi būti vieninga. 2). 

i turi būti \ald< r a tvirtos valdžios, konkrečiai pavel
dimos karalijos. Lietuva turi būti krikščioniška.

tačiau naujas tikėjimas turi būti tvarkomas savų dva
sininkų ir 4) valstybinis aparatas turi būti lietuviškas, 
nes atskiri Lietuvos kunigaikščiai rūpinosi tik savo 
asmeniškais reikalais, bendrų savo tautos bei Lietu
vos reikalų nesuprato.

I SENOVĖS LIETUVIŲ VISUOMENĖS SANTVARKA 
i

Kaip ir kiti indoeuropiečiai, taip ir senovės lietu
viai reiškėsi savo patriarchaline santvarka, kur šei
mos priekyj stovėjo tėvas su savo galia, nors ir moti
nos autoritetas buvo žymus, šeimos gąlva tėvas pri
žiūrėjo. jog visur būtų darna bei tvarka, kaip pas se
novės indus dharma. Motina buvo namų židinio vaidi- 

t lutė, kuri rūpinosi ne tik namų apyvokos 
| darbų vadovavimu, bet labiausiai, kad namai būtų 
. Dievo palaimos namais. Iš šeimų susidarė giminės, o 
I iš šių — kiltys.
I Visa senovės lietuvių tcntonja buvo susiskirsčiu
si į apygardas bei valdovas, paprastai tvarkomas ku- 

j nigaikščių arba seniūnų. Valduvos dalijosi į viešes 
j (valsčius), prižiūrimas tėvūnų ar kunigų, o šios sa- 
'jVO keliu skirstėsi į kaimus bei sodžius. Iš didesnių 
džių susidarė pilys, kurios turėjo daugiau karinio po- 

*būdžio. ir jų priekyj paprastai stovėjo rikis ar karu
lis. Iš mažesnių sodžių susidarė miesteliai, kuriems 
vadovavo viršaičiai. Vienok nevisuomet ir nevisur bu
vo laikomasi šio administracinio padalinimo.

Prof. J. Janulaitis mano, jog lietuvių teritorijoj 
buvo susidariusios mažos valstybėlės. Jas jungė į fede- 

I racciją vyriausio lietuvių kunigo krivaičio valdžia, 
kaip ir tvirtino J. Žilius (The Boundaries of Lithua

nia, 1920): “Tautos galva teokratiniais laikais buvo 
aukščiausia r kunigas krivaitis, kuris tautos dievų var
du valdė tautą. Jis buvo ne tik religijos vadovas, be 
taip pat tautos politikas ir kariuomenės vadas. JL 
leido įsakymus per kunigus ar vaidilas, kurių klau- 
s<ų visos lietuvių kiltys...”. Esant būtinam reikalui, kri
vaitis šaukdavęs tautos susirinkimą (šeimą) prie šven
tovės esančioj svetajnėj.

Tokiu būdu žiloj senovėj krivaitis valdė lietuvių 
gentis teokratinės valstybės pagrindais. Reiškia, jau 
žiloj senovėj lietuviai turėjo sui generis savo valstybę. 
Tad tenka sutikti su prof. P. Raulinaičio (Liet Die
nos, 1906 m. spalio mėn. nr.) tvirtinimu: “Lietuvių 
tauta ir Lietuvos valstybė, kaip tautos egzistencijos iš
dava, atsirado ir formavosi prieš Kristaus laikus, o 
ne vien vėlesniais laikais”. Panašiai byloja ir mūsų 
žymiausias istorikas prof. dr. A. Šapoka (Vilnius Lie
tuvos gyvenime, 1954, 5 p.): “Pirmosios žinios apie 
Mindaugo laikus rodo, kad jo toli gražu nebūta pir
mojo valstybės kūrėjo, bet tik jos centralizuotojo, tu
rėjusio eilę pirmtakų“.

SENOVĖS LIETUVIŲ TIKYBA
Iš senovės lietuvių religijos išlikusias giesmėj žo

džių: “šventas Dieve, šventas galingasis, šveatas am
žinasis." sužinome, jog senovės lietuviai tikėjo į Die
vą, kuris yra amžinas ir galingas, kurio reikia mal
dauti pasigailėjimo. . *

Taipogi iš Lietuvos karaliaus Gedimino pokalbio 
su atvykusiais į Vilnių popiežiaus legatų pasiuntiniais, 
kada Gediminas tvirtino: “Aš nedraudžiu katalikams

tarnauti Dievui savo papročiais. Leiskite ir mums gar
binti Dįevą savo būdu, nes visi mes garbiname vieną 
Dievą” (pig. prof. L Jonynas, Lietuvių tautos istorija, 
119) galima daryti išvadą, kad senovės lietuviai gar
bino vieną Dievą tik skirtingu būdu.

Senovės lietuviai samprotavo, jog Dievas išsis
kleidžia jam visur: kun. dr. P. Gaidamavičius (Išblokš 
tas jįmogus, 76): “Jam (lietuviui) Dievas yra paslap
tingas išsiskleidžia visatpj, kaip Rcx (Čiurlionio) ir 
kalba jam iš žolės, iš galingo medžio, iš paukščio gies
mių, iš žaibo ir griaustinio, iš saulės ir žvaigždžių”.

Senovės lietuviai įsivaizdavo Dievą, kaip gerą, rū
pestingą Tęvą, kuris kartais pasirodydavęs lietuvių 
kaimuose Dievo Senelio pavidale: kun. prof. dr. G 
širvaitis (208-7): “Lietuanians imagine God as a go
od Father who takes care of every’ child, so in ma
ny of their stories God comes into this world, into the 
Lituanian villages, as a good old man in disguise (Die
vas Senelis)”.



Tel: 561-2727 arba 562-2728

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Talat. 695-0533 
Pox Valley Medical Center 

660 SUMMIT STRBET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOO 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

M49 So. Pulaski id. (Crowford 
Mo<Lcai WMing), TeL LU 5-6446 

P-d*ia ’ponius pagal susitarimą 
>' ne^Siliepia, skambinti 374-8004.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktoriui

1938. S. Hanheim Rd., Westchester, IU 
VALANDOS: 3* 8 darbo dienomis ir

JADVYGA PAUKŠTIENĖ Kauno senamiestis (Tapyba

TE1------ BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal kilki r^ n m

PLIENO LIEJYKLŲ SPROGMENOS
— Kartas nuo karto spaudo- giau silica dulkių negu leidžia

me ir televizijos programose vis 
minimas palankia ar nepalan
kia prasme US Steel plieno 
liejyklų esančių pietrytinėje 
Chicagos dalyje vardas. Pas
kiausia bent apie 200 nusižen
gimų sveikatos ir darbo sau
gumo atžvilgiais minėtas lie
jyklas apkaltino OSHA. Tarp 
kita ko tų liejyklų “foundry” 

DR.LE0NAS SEIBUTIS sektoriuje randasi net 21 % dau

- DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71 St. TeL 737-51J9 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 
VaL antraJ. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5-7 vaL vak 
Ofiso ialefu 776-2880 - 

Rezidencijos talef^ 448*5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

MENO ŽINIOS
Atkelta is 3 psl.

ir dadaizmo ir kubizmo, — 
ir pasipylė meno srovės, 
kaip niekada dar nuo senovės L. 
O šiandien jau į meno rūmus 
dažnai dirbtuvės leidžia dūmus: 
kūrėjo dvasią jos išvaro, 

B*ndra praktika, spec. MOTERŲ lioos J piliečiu skonį taip “nuvaro”.
Ofisas 2652 WEST 5vth STREET 

Tel. PR 8-1221
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. švštadie- 
2 Lai s 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

kad duok jiem kokį teptą ryzą— 
sakys: “O!... Ponai!...” Mona 

[Lyza”-...
0 kaip vaizduoja nūn Venerą — 
kontrĄ’bės pasakyti nėra:

• kas tik suranda kokį “niūdą” — 
Į “į amžinybę” jau ir grindai!... 

rvo.. z j*Bet grožio, meno idealas,
OKIWPEDAS-PRUTEZISTAS^ , , . i • * -rAparatai - Protezai Aied. bau- *nors kęsdamas, kaip tas Tantalas 
dažai Speciali pagalba Ljoms/

k support ir L L

2850 West 63rd Stų Chica^ ||L 60629 
T*i*fc: RRowect 6-5084

I1—- . - 1 1 -v
Gėlg£ visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

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

. krautuvė 
THE DAISY STORE

9913 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-T313

perėjęs tūkstančiais net- formų, 
vistiek visuotinųjų normų 
(norėdamas net!) neaplenkia... 
Kas amžina, tai tam nekenkia 
“mada”, srovė”; “nauja

[mokykla”, — 
; vistiek patenka į šventyklą, 
•kurioje įsikūrė menas...
‘Kam grožis yra dvasios penas, 
tas — pagal savo nujautimą —

Fruit-Filled Fantasies

v Enjoy tbe traits of summer’s labor — vritfe s 
eream dressing. Simple to make and del 
fantastic aceompanimait to a platter of

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos Ii W0PA, 

1490 kil. A. M.

Lhtuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 Vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vai ryto.
Vedėja Aldona Daukus
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, f LU 60629

ONĄ ŽIBĄS 
tėvu* EL1JOŠAITĖ

Gyv. Palos. HUIIII. Anksčiau, gyveno. Chicago^e.

Mirė 1978 m. kovo 25 d., sulaukusi senatvės.
G'tnusi Lietuvoje. Raseinių, apskr., Dumsiškių km.

Laidotuvju direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. TeL 974-4410.

Apdraustas perkraustymas 
iš jvairių artstumų.

ANTANAS VILIMAS 
’ Tel. 376-1882 »rba 376-5996

’- Oficialiai yra 3 Japonijos 
plieno bendrovės ir- viena kita 
:š Europos apkaltintos plieno 
^dumpingu”; tai yra žemesni* 

_ w kabia jį pardavinėjant Amėri-
gražiausia iš gražiausio ima!... Į kos rinkoje negu jis pačioje 

Arėjas Vitkauskas , Japonijoje ar kitoje šalyje vi
PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — °ilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
R- ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

make people 
more careful

W*o<L
Other aalad tips? To please Sse eye re 

nry color, shapes and ure oC dilfereai fante (of 
co the serving platter.

To prevent cut fruit from dincoloring, dip slices er wdgM

Sour Cream Dressing for Fresh Fruita
1 (S-oanca) carton sour M teenpocaM 

cream Nature’s 8

brown sugar
Combine all mgre<fietim b tenaA I 
refageraiocMakre about 2/3 cup.

čiau Jie negali pamatyti gi
liuose 90 pėdų po žeme vyks
tančios cirkuliacijos. Šita pro
cedūra labai daug kainuoja ir 
sunku lygintis su tais kadaise 
buvusiais importo, o dabar vir 
tusiais eksporto kraštais. Ta
me atvejuje ir kaip beniažin- 
tumei taip vadinamas “nian- 
jx>wer” ŽĮinogaus darbo jėga, 

, Amerikoje pagaminti pigjau 
* plieną neįmanoma, nes visa 
Į tai slegia įvairių mokesčių 

medžiagų, transporto, draudi
mo ir kitokios naštos.

J. J-tis

ma sveikatingumo atžvilgiu. 
Be abejo ir- daugelis darbi
ninkų yra susirgę ir taip vadi
nama silicosis kvėpavimo or
ganų liga. INVOKACIJA

I VARGAS NUGALĖTIEMS

Į PARYŽIUS.— Somalijos am- 
įbasadorius Prancūzijoje Moha
mmed Said Samantar apkaltino 
Kubos ir Etiopijos kareivius 
skerdimu; civilinių gyventojų at 

» daus rinkoje yra parduoda- kariautoje Ogadeno teritorijoje, 
j inas. Japonijos plienas staty-‘tajp pat pakaltino JAV už neiš- 

boms. būvą parduodamu pildymu pažadų iki tokių sker- 
čia Ainerikoje po 330 dolerių dynių neprileisti, “Mes turime 
už toųą. Gi vietinės gamybos pilnus įrodymus, kad. tokių ne
toks pat plienas kainavo po žmoniškų žudynių buvo”, paša- 
360* doLęrių tonai, šio krašto kė ambasadorius, 
administracija pripažįsta lais- j 
vą prekybą, bet smerkia Hdum « 
pinga”; tad prezidentas Car-* 
teris nuo 1977 metų rugsėjo 
10 d. uždėjo 5,7% muitą, kad 
prilygtų tenyšcioms jo rinkos 
Įvežamas ^dumpiųgo” plienas 
prilygtų tenykščioms jo rinkos 
kainoms.

Vienas prakutęs amerikietis 
išėjo į pensiją, apsipirko safa
ri reikmenimis ir išvažiavo į 
Afriką^ žvėrių medžioti- Vos 
pasiekęs džiunglę, nė 15 mi
nučių netrukus susitiko žmo
gėdrą liūtą ir metęs savo šau
tuvą leidosi bėgti, liūtas vytis. 
Kai keliais šuoliais pasivijęs 
liūtas buvo pozicijoje šokti 
amerikiečiui; ant sprando, šis 
puolęs, ant kelių pradėjo mels
tis.

-------Praeitais męfeais dėl už
sieninio plieno gamybos “dum- 
pingo” labai gamyboje nuken
tėjo US Steel liejyklos Chica- 
goje. Plieno danbiuinkų [uni
jos ir kartu bendrovės bendro 
mis pastangomis buvo imtasi 
žygių tiems negalavimams pa
šalinti. To pasėkoje gruodžio 
menesio pabaigoje abu Illino
is senatoriai — Adlai Steven-. 
>on ir Charles Percy atsyko as
meniškai į plieno gamyklas, 
usipažinti su esama padėtim.

Kalbėjisi su bendrovės, oficiar 
liais ir eiliniais darbininkais 
Abu priJJadėjo, savo paramą 
South Works plieno, gamyklai 
ir ištesėjo. Nuo šių metų pra^ 
ožios, gamykla paleista į pilM 
produkciją. Oficialiai, skelbia, 
na, kad gamyklą, veikia 50*% 
pajėgumu, bet tąj netiesą, nes 
buvusios 1973-74^mętų produk
cijos. ji niekuomet Tieįšyysdys. 
‘Užmigdytos’* 1974 metų pa.- 

baigoje metalo rudos tirpdymo 
krosnys jau yra dabar sunkiai 
paleidžiamos į produkciją.

— Jei jus skaitote “Readers 
Digest”* tai šių metų sausio mė
nesio numeryje rasite po 16C 
puslapio įterptiny, kuriame vaiz 
duojamas ir aprašomas US 
Steel Chicago j e South Works 
industrinio, vandens perdirbi
mas ir vėl, grąžinimas į garny 
bos procesą. Tiesa tas proce
sas yra moderniausias visoje 
Amerikoje. Atvyksta ekskursi
jos jo pasižiūrėti, universitetų gyti sakau invokaciją”. 
studentai ir šiaįp. įvairių vai-1 -----------
džios agentūrų asmenys. Jie — Įsiveržimas į Libaną sus- 
mato viršuje reaktorius, pom- kąldė-Amerikos žydus. Dauge- 
payinux stočių įrengimus. Ta lis žydų smerkia įsiveržimą.

Liūtas tai pamatęs, pats at
siklaupė. Amerikietis nustebęs 
paklausė liūtą.: “Ąr j^-lamsta 
meldiesi?” ^O, ne”, atsakė liū
tas, “aš prieš pradėdamas val-

Mūsų Sąjungos narei

ANELEI GULBINIENEI 
mirus,

velionės dukrai Bernice ir giminėms 
; ■ • reiškia užuojautą.

• Lietuvių Pensininkų Sąjunga
Chicagoje

Paliko nuliūdę: sūnus John, marti Sophie, duktė Emily, dukterėčia
sūnėnas bei kiti giminės, draugai ir pažĮstamL

Laidotuvės bus privačios.

_______________________________________ —

ANELĖ ŽEMAITIS
K U AUSKAITĖ

Gyv. 3259 W. 66 St., Chicago, UL

Mirė 1978 m_ kovo 28 d., 7;30 vai. ryto, sulaukusi 86 metų amz.
Gimusi Uetuvąje.
Amerikoje įgyveno 29, metus
Paliko nuliūdę: duktė Vincentina ir žentas Jonas Jurkūnai, sūnus 

Vytautas ir marti Birutė žemaičiai^ anūkai — Ramunė, Algis ir Vai
devutis su šeimomH proanūkai — Darius ir Lina bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstamų

Priklausė LMK Sąjungai. Lietuvių Tautiniams Namams ir Lie
tuvos Dukterų Draugijai.

Trečiadieni, 4 vaį po pietų kūnas , bus pašarvotas Mažeika-Evans 
koplyčioj^ 6845 So. Western Ave.

Penktadieni, kovo 31 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
i Sv. M. Marijos Gimimo parapijos bafriyčią. o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Anelės žcmajUenčs giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami (hlyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: duktė, sūnūs, giminės.
Laidotuvių dirktoriei Evans ir Sūnūs, TeL 737-8600.

■k

iVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

e e e
*Apsivilkit« Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.

Sius patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri
imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais 
nuo pakulinių ir būti patinkamais Dievui.

VW ii ne, kad mirtis yra kiauri ir palledi kiekvieną. Bei «ur yra mi
rusieji? I ♦< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
moka meL Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

FIVA5 ffi SUNifc
E EUNERA1 HOMb
i533 W 7181 Streei

• i. > relei GRoy ehill «-2345-«
r Jb w -t410 So. 50th Ave., Cicero

T T«lef, ^Ownkall X-2108-J
I TRYb MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

VARIAI:
Ckicagot
Lietuvių
’^aliota vių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVĘ 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL 
* 

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE: MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

S307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arde 7-340 J

BUTKUS - VASAITIS
L44b So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
i348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3572

GEORGE F. RŲDMINAS
3319 So. LITUANICA- AVE. TeL: YAnU 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAWICX)

6424 WES I 69t.fi STREET RKpnNle 7-1213
2314 WEST 23rd PL. .CK Vh Vnbi ?-««75
<1028 SOUTHWEST HIGHWAY P*lo« Kilk. i3L 974-44U

" P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YAr0> 7-ltV

I — MAUJftMOt, CHICAGO «, IU------ WEDNESDAY,’ MARCH 2». 1973
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dėmesio. (iatv»*s einančios iš 
rytų į vakarus nematė nei sau-

Sniego grūstis palydinta
Oro stebėtojų skelbiami <hi<> t<\ i*et vėliau ir J jas nekreipė 

menys rodo, kad Chicaga šia
me žiemos sezone jau turi re
to* dine 82’6 colių snigo dan jos druskos. Greitkeliai cinų 

•>. kuri dar turi galimybę ir sį 
k ordinė 82’6 colių sniego dan- 
gvveną JAV pietuose negali 
įsivaizduoti kaip mes Chicago
je ledo nuslidintomis gatvė
mis turėjome važinėti ir grįž-

per Chicagą visą laiką buvo 
gerame judėjimui stovyje, bet 
tas kreditas Chikagos miestui 
nepriklauso. Aidompbilių vai
ruotojai prisiminė ankstyves
nius laikus, kuomet ir viso-t’ 
kios sniego audros perdaug 
problemos judėjimini nesuda
rydavo nes gerai tvarkoma gat- 

pa-

se mes tų nuotolį suvažinėjo- 
me į 35 minutes lai sniego 
grūstyse ta nuotolį teko važiuo 
ti kartais net 2 ar daugiau va
landų. (iasolinų pilstyti į tuš
tėjančius automobilių bakus 
vos suspėdavome. Kartais kils
telėjusi saulė močiutė tą sli
džią gatvių būseną kiek su
švelnindavo, bet ir vėl tuoj iš
krentantis sniegas tą padėti su 
jaukdavo. Sustabdytas auto
mobilis prie judėjimo šviesų 
ar “Stopų** vargiai buvo įma
noma iš vietos išjudinti; už
pakaliniai ratai cypdavo, žvieg 
davo ir mašina ant ledo mėti- 
davosi iki imdavo riedėti.

Paskutinių dviejų žiemų se
zonuose Chicagos miestas drus 
kos gatvėms pabarstyti beveik 
neturėjo. Pradžioje žiemos dar 
pagrindines iš-.šiaurės į pietus 
einančias gatves druska pabar. atvyks iš tolimesnių vietovių.

pri- 
šil-

vių priežiūra sugebėdavo 
dėtį normalizuoti.

Kas buvo turbūt jau tik 
siminimai, nes pūstelėję
tesni pavasarėjantys vėjeliai 
tas sniego grūstis pamažu tirp
do ir šalčiai nors ir labai ne
noriai bet pamažu jau traukia
si į šiaurę.

*
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J

u

5 T

Briedžių porelė Neringoj

— DaiL Prano Buku on io iš- 
Monrealio medžio skulptūrų 
■paroda ruošiama Detroito Kul
tūros centre balandžio 45 ir 16 
d. P. Baltuonis kiekvienai pa- ! 
rodai sukuria ką nors naujo ir 
nuostabaus.

Marius Kieta planuoja išva
žiavimą į SUNNY HILLS, Flo
ridą balandžio 29 d. Kreipkitės 
737-1717. (Prjį

MILWAUKEE, WIS.
LIETUVIŠKAS NAMELIS
Milwaukes viešasis muziejus 

padarė planą ir pradėjo įrengti 
pastovų europietišką kaimą sa-Į 
Įėję, kurio tikslas pavaizduot} 
Eurojos tautų kultūrą, europinį 
čių imigrantų įnašą Amerikos 
gyvenimui ir jų kilmės ameri-Į

— Chicago Lietuvių Opera iš
leido statomos Verdi operos Na
bucco įspūdingą kvieslį — pla
katą, kurį išsiuntinėjo ir į to
limesnes lietuvių kolonijas. Dau 
gelis operos mėgėjų ir rėmėjų

Pastatymai bus balandžio 1, 2 ir 
8 d. Marijos aukšt. mokykloje.

— Kun. Ignas Vichuras, East 
Chicago, Ind., šv. Pranciškaus 
Lietuvių parap. klebonas, šven
čia 40 m. kunigystės sukaktį. 
Sukakčiai atžymėti bus banke
tas pirmąjį gegužės sekmadienį. 
Rengėjų komitetui vadovauja 
Julius Valeika.

Economist laikraštį, tapusį dien 
raščiu. Ta proga jis paminėjo, 
kad Chicagos i ir apylinkių gy
ventojai, atvykę iš įvairių kraš
tų net prieš keturias generaci
jas, paliko ištikimi savo seno-

gyvenimui ir jų Kilmės amen-Į 
J kiečių veiklą dabar. Kaimeli^

— Lietuvos Vyčiai ir jiems 
palankios organizacijos, naudo
jančios Vyčių salę savo susirin
kimams' ruošia'banketą, tikslu 
išmokėti namo bei salės remon
to skolas. Banketas bus balan
džio 22 d. Bilietus platina bei 
vietas rezervuoja Juozas Lau
raitis.

sioms tėvynėms ir savo geromis 
ypatybėmis praturtino brilijan- 
tinę Chicagos gyventojų mozai
ką. Laiško pabaigoje jis pa
geidauja, kad žinios iš tautinių 
grupių laikraščių ir tarptautinė 
šių kraštų nuotaika bei padė
tis atsispindėtų naujajame dien
raštyje. Šia prasme laiškų sky
riui duota pagrindinė antraštė

vaizduos maždaug vėlyvo 19-jo| 
ir ankstyvo 29-jo amžių būklę 
ir papročius.

Iš viso bus 17 architektūri
nių pastatų, kurie reprezentuos 
32 atskiras tautybes. Estams, 
latviams ir lietuviams skiria
mas vienas trijų kambarių' na-, 
mėlis, išorėje pastatytas pagal 
lietuviška stilių.

Statybos jau pradėtos ir kai'l 
kurie nameliai pastatyti, tik gaj 
lotinai neįrengti. Europietiškas 
kaimelis bus baigtas įrengti 
1980 m. ir tą vasarą bus atida-

— Kristina Skiriate iš Marijos
U.X* __  '1__ ____________________  TU? 1

Baltiečių namelis jau pastaty 
tas, bet vidus dar neįruoštas.

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

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

TeleL 312 238-9787 I-
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio, 

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

• — Marijos aukšt. mokyklos 27 
senjorės rekomenduotos Illinois 
valstijos stipendijoms. Reko
menduotų tarpe yra Rita Am- 
brozaitytė, Lydija Dudėnaitė, 
Dalia Garūnaitė, Gale Kazlaus-‘JOO A&XXVrXAAVf A ■■ I IMI

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas kaitė, Audra Gubiliūt:, Celesta
iš anksto — prieš 45-60 dieną.

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS .
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai* 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį’ seniausią Amerikos, lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos 'išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių, gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei
kalų renesanso. ~ ;

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 7
- - ’ J. , V .‘■f" L " ’  i, - v ‘ X i c

skaityti ir platinti. Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis- dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rerideocinio vienbučio, 
17350 Gulf Blvd.. St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9T753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji^turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajuntu naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambarių, TV, telefonu ir kitais., moderniais Įrengimais. .

Mūsų bendradarbe ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. ‘ •

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

Macijūnaitė ir Birutė Tamuly- 
naitė.

— Adolfas Andrulis, Daytona 
Beach, Fla., išrinktas nesenai 
įsteigto Amerikos Lietuviu klu
bo pirmininku, Antanas Kašu
bą ir 'Vytautas Abraitis — vice
pirm., Elena Vainienienė — fin. 
sekr., Ber nadeta Colee — sekr., 
Genovaitė Sinki — renginiams; 
Charles Kar — ižd., Vacys Dzen 
kauskas — kontrolei. Klubas 
ruošiasi paminėti Motinos die
na.

— Balfo Centro Valdyba pra
neša, kad sekantis Balfo XIX-tos 
seimas įvyks š. m. spalio mėn. 
28 d., Chicagoje, šv. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos salė
je, Marquette Parke. Seimą glo
boja Chicagos Balfo Apskrities 
Valdyba.

— Kasperas Radvila grazin’ 
laišku pasveikino Southtown

-ir
NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, 1L 60608 _

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede _____.... doL

Pavardė ir vardas ______ ___________ ~__
I * * —

Adresas ---------------------------- ----- ------------------------------------------ ._____

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_
yra naujas skaitytojas. Priede___—__ dot

Pavardė ir vardas -------------- ------------------

Adresas

Spoūsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvRką spaudą ir Naujieną
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ___ -___  dr>L

Pavardė ir vardas--------------- —.------------------------------ -----------------------

Adresas _-------------------------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą.

Pavardė ir vardas --------------- ------------------------------------- -- ----------------

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pa-ardė ir vardas

..dresas

Aukšt. mokyklos dalyvavo Ilh- j Kovo mėn. 8 d. muziejuje buvo 
nois Technologijos instituto koiij ‘tyainikų pakėlimas” ant pirmų- 
kurse.. Už darbą ‘Optinė mine- jq pastatų. Pakelti vainikai ant 
rologijos ,ji gavo pagyrimo raš baltiečių (taip muziejaus kata- 
ta.

— Antanas R. Gylys iš Gage 
Parko baigė Northern Illinois 
universitetą bakalauro laipsniu.

— Vladas Paškevičius ir Vla
das Butkus iš Marquette Parko 
gavo Amerikos pilietybę. Taiįį 
pat gavo Gretė Pečulis, atvyku? 
si iš Vokietijos. ‘

į
— Antanas Buškus, anksčiau 

turėjęs maisto krautuvę Čikagos 
Brighton Parke<-prieš kurį laikai 
išvyko į: Hot Springs, Ark., ir 
ten atidarė maisto ir delikatesų 
parduotuvę, 500 Quapav7 Ave. 
Krautuvėje jam padeda duktė 
Genė. A. Buškus skaito dau
gelį lietuviškų laikraščių ir vi
sus juos remia.

— Kazys Valeika išrinktas 
.East Chicago, Irrd., Lietuvių Me
džiotojų ir Meškeriotojų klubo 
pirmininku, Raimundas Pečiulis 
— vicepirm. ir žuvavimo bei iš
vykų vadovu, Vladas Ruzgą — 
sekr., Zigmas Stankus — ižd. ir 
šaudymo vadovu, Aleksas De
gutis — valdybos nariu.

loge pavadinta), lenkų ir rusų 
namelių.

Įvyko tam skirtos iškilmės, 
kuriose dalyvavo muziejaus di
rektorius dr. Kenneth Starr, 
apskrities reikalų vedėjas Wil
liam F. O’Donell, Jon Dahlberg, 
Muziejaus Draugų 
jos pirmininkas,
Brkich, projekto direktorius, 
tautybių atstovai, programos 
dalyviai ir svečiai. , .

Baltiečių vainiką, papuoštą 
trimis tautinėmis juostomis pa
kėlė Rasa Mickevičiūtė ir .Rober 
tas Beddis.

organizaci-
dr. Lazar

GENERAL OFFICE CLERK
Experienced to handle various office duties. Light bookkeeping helpful 

Must operate a calculator. Call Mrs. Allen.

SLOTKOWSKI SAUSAGE CO.
2Ū2) W< T8h ST. Chicago 226-1667

MARDA NOREIKIEN*
MOS We«t (»th St, CMe*«o, BL M62> • Tti. WA 5-2787 

DI4*H« MrirlnkfrnM fero, rOU« ĮviH, prckl*.
MAISTAS U IUROFOS SANMUV.

XI JI

Programoje dalyvavo latvių, 
lietuvių, lenkų ir rusų tautinių 
šokių grupės. Lietuvius atsto
vavo. “Bijūno” vienetas*, ku
riam vadovauja St. Milašius ir 
Rima Kažėmekaitytė. Akordeo
nu grojo Petras Kivėnas. Taip 
pat programoje dalyvavo Raci
ne Lietuvių Moterų klubo kvar
tetas: Ona Kažemėkaitienė, Bro 
nė- Nekrošienė, Stasė Petrušai- 
tienė ir Ida Tamulėnienė, Gita
ra pritarė Liudas Kūliavas.

Po programos buvo vaišės, 
kurias paruošė prekybos bendro 
vės: Pabs Brewing Co., Carl 
Schaeffer’s Cataring ir Usin- 
ger’s Sausage Co.

Baltiečių namelio statyba ir 
lietuvių kambario įrengimu rū
pintis buvo sudarytas Lietuvių 
Pavilijono Rengimo Komitetas, 
į kurį įeina po du asmenis iš Ke 
noshos, Milwaukes ir Racine lie
tuvių kolonijų. Paviljono komi
tetą sudaro — Vytautas Janu
šonis — pirm., dr. Vitoldas Bal
čiūnas Povilas Jasionis, Lion
ginas Pliūra, vicepirm 
iPetrušaitis, sekr. 
tas Paukštelis —

Namelio statybos išlaidų lie
tuvių dalis buvo 3,000 dot, ku
rie buvo gana greitai surinkti ir 
įteikti muziejui. Dėl šios prie
žasties ir vainiko kėlimas prie 
baltiečių pastato buvo vienas iš 
pirmųjų.
Namelį turime, bet reikia jį 

tinkamai įrengti, todėl aukos 
bus renkamos ir toliau. Taip pat 
bus ieškoma tinkamų ekspona
tų, bandant juos gauti kaip au
kas, pirkti arba laikinai skolin-

Petras
— ir Vytau- 
iždininkas.

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUiTTi Q[pT PARCILI BERYKI

ŪBI W. Htt, Chfc*^, III. CM29. — T*L WA S47JZ

“LIETUVOS AIDAI”
KAZĖ BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDBJA
W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10.-00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.

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

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

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

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. S64.200.

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax
W ,w. 63rd SL TeL 436-787*

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

5 KAMB. labai modemus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-Čios ir 
Kedzie. $39,800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
ir garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

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

GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mar- 
luette Parke.

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALT1
įvairi apdrauda — INSURANCE 

sUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininku^

4243 W. 63 r d St., Chlcsge
Tek 767-0600.

2612 West 71 Street, 
savininkas parduoda dviejų 
krautuvių mūrinį namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.
Telefonuoti 476-2427.

HELP WANTED — MALk 
DarMnlnky R alkia

PART TIME -
10:00 A. M. to 2:00 P M.
5 days a week to prepare 

light lunches for several executives.
$4.50 per hour to start. 

Located at Halsted & Cermak. 
Call Mr. Weitzman 666-2050 

for appointment

RENTING IN GENERAL 
N u e m o e

IŠNUOMOJAMAS 6 kamb. apšildo
mas butas, su karštu vandeniu, 3324 
So. Lituanica. Teirautis t ei. 839-8597 
po 6:30 vaL vak.

didžiausios kailių 
pasirinkimas

jse Vienintelį

185 North Wabash Av«m»

m
NORMANĄ 

URŠTEINĄ 
T«L 263-5823 
(įitaigos} ir 
677-848?

i

REAL ESTATE

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw* Ava.

Tai. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS. 

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397 
ALEKSAS

D t M Z S 1 O 
ii—96 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai 598 pusmečiui automobilis 
Liability apdraudimas perrtf ninkami 

Kreiptis

4445 3e. ASHLAND AVI. 
5234775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimu Ir Talaymu 
1446 WEST 69th STREET
Talafe REpubllc 7*1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

I

1

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, ill. 60629

Wisconsino lietuviai nuošir
džiai rėmė tą vertingą darbą ir 
tikimasi, kad savo aukomis pa
dės tinkamai įrengti tą lietuvio

tus matys tOkstanfiai muzijaua 
lankytoją

Kad žodis tampa kūnu, ten
ka dėkoti duosniems aukoto
jams, energingam komiteto pir
mininkui V. Janušoniui ir dr. 
V. Balčiūnui, kuris buvo pirma
sis šio projekto skatintojas lie
tuvių tarpe.

- ' Jurgis Milas

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

BEST THINGS IN LIFE

I.*41 Frank Zapollt 
t2oay> w.TStn st.

GA 4-8654 INIUIAMCV

Stale Farm Life Insurance Company

CAREFUL!
I

Only you 
can prrrvnt 
forest firml
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