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Prezidt?nfas paliete abiejų valstybių pačius 
s/arbiausius karo ir prekybos reikalus

RAZIL1A. Brazilija.—Prezidentą Jimmy (’arterį. jo žmo
ną ir atskriciusiu.; Amerikos patarėjus labai jau iškilmingai •pa
sitiko pats Brazilijos prezidentas generolas Ernesto (ie'sel.
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CARTERI PASITIKO
PAGERBĖ PREZIDENTO CARTERIO 

MOTINA LILLIAN CARTER
Kristina Austin paspaudė ranką prezidento 

motinai ir palinkėjo stiprios sveikatos
CHICAGO, Illinois.—John P. Daros ir jo žmona praeitą ket

virtadienį, kovo 30 dienos rytą, suruošė pagerbimą prezidento 
Carterio motinai, peniai Lillian Carter pagerbimą, 1000 N. I-ake 
Shore Drive Plaza viešbutyje.

Irano komunistai- 
musulmoru kunigai į 

a O

tuosius mokslus, gabus kalbėto
jas ir pasiryžęs vesti stiprią ko
vą senatoriaus vietai laimėti.

Kalboms pasibaigus, visi bu
vo pakviesti užkandžiams.

Įdomu, kad iš lietuvių buvo 
tiktai Naujienų administratorė 
Kristina Austin. Nesimatė kitų 
laikraščių atstovų, nieko nebu- Į už 
vo iš radijo valandėlių.

PREZIDENTAS CARTERIS NORI 
ĮTRAUKTI Į TARPTAUTINĘ PREKYBA

, i
Irano sos-1

• j-treciame- Į 
prieš val- 
protestan
Teherane

keletą

tinčs policija ištisą 
nį kovojo su šimtais 
džią maištaujančių 
iu. kurie bombomis
ir kitur 'susprogdino 
bankų. Smurtas, banibardavi 
mai ir šaukimas į visuotinį 
d reiką Irane prasidėjo dviem 
dienomis prieš trečiadienį. Dėl 
visu neramumu ir smurto val
džia kaltina ’‘nelemtą sąjungą” 
tarp nepatenkintų moslemų 
(musulmonų) kunigų ir komu 
nistų, kurie Irane yra laikomi 

įstatymų ribų ir rausiasi
pogrindyje.

ITALIJOS KOMUNISTAI RUOŠIA TEISMĄ 
PAGROBTAM PREMJERUI ALDO MORO

(Prisirinko pilna salė žmonių, 
kurių tarpe buvo didokas skai-1 
čius atsakingų Chicagos miesto 
pareigūnų Jų tarpe buvo Chica
gos meras Michael Bilandic, ap
skrities tarybos pirmininkas 
George Dunne, demokratų par
tijos kandidatas Alex Seith H-j 
linois senatoriaus pareigoms irjtį vakarą išsiuntinėtas Romos, 
visi eilė kitų pareigūnų. - į Milano ir Genovos didžiausiems

Salė buvo pilna televizijos, Į dienraščiams. Vidaus reikalų 
radijo ir spaudos atstovų, j niinisteris Francesco Cossiga 
rekordavo ten pasakytas kalbas 
ir fotografavo ten i 
sius spaudos atstovus.

Veik kiekvienas turėjo pro
gos paspausti ranką poniai Lai- ^ad jis yra žinioje tarptau- 
lian Carter, pasikeisti su ja ke- “Raudonosios armijos” ka

i zamvje, kūne paskutinius * 
įsakymus gauna is Irake vei-j

i

Policijai nepavyko pagrobtojo surasti, bet 
krečiamas kiekvienas įtariamas butas

ROMA, Italija. — Italijos vidaus reikalų ifainisteris trečia
dienio vakarą gavo buvusio prejero Aldo Moro ranka rašytą laiš
ką, kuriame praneša, kad šiomis dienomis jis bus teisiamas už 
paskutinių dviejų dešimtmečių veiklą, 
r

Minėto laiško nuorašas tą pa-

aiškina, kad jam sudaroma la-

Policijai pavyko suimti kelis 
italus. įtariamus dalyvavus Mo
ro pagrobime, bet tikru įrody
mu, atrodo, policija neturi.. Po
licija negali leisti maksviniams 
komunistams pagrobti ir teistiCULOIM1ACI, TkCXVl join ouuuivmo m j 

susirinku- ^aj nema]onj padėtis. Moro ne- Italijos politinės partijos vadą.
pasakoja, kas minėtą teismą 
jam ruošia, bet kiekvienam aiš-

Visi tokio “teisino” teisėjai, 
jeigu jie būtų sučiupti, būtų 
siųsti į teismą ir kalėjimą.

pa

Kongreso .u stovas Martin Russo vakar buvo ne tik vietos 
gyventojų, bd ir JAV viceprezidento Walter Mondale gražiai 
pagerbtas. Viceprezidentas specialiai atskrido į Chicagą. Be tik 
vietos gyventojui, bet ir Baltieji Rūmai pagerbė kongreso at
stovą; kuris rūpinasi rinkėjų reikalais, bet taip pat supranta 
valstybes administracijos reikalus. Kongreso atstovas Russo vi
suomet atvyksta į Naujienų ruošiamus renginius.

nio pram-daiiuiN tas jau per
nai pradėtas kelio aplinkui 
O’Hare aerodromo pastatus iš- 
ineksfaltaviinas. Vėliau i va
sara. tikriausiai lieuos mėne

liais žodžiais ir palinkėti jai žinioje, 
sveikatos.

79 metų amžiaus moteris ge
rai girdi, labai greitai orientuo
jasi ir kalba suprantama ir aiš
kia kalba.

Ji padarė kelias labai įdomias 
pastabas apie demokratų parti
jos parinktą kandidatą Illinois

kurie paskutinius į

kiančios radijo stoties.
Ar Italijos komunistai laiko 

Moro
sučiupti teroristus

Italijos policija ir partijų va
dai nori išaiškinti, ar Italijos 
komunistu partijos nariai pa-

senatoriaus pareigoms. Atrodo,}grobė buvusį premjerą ir aiškų 
I komunistų partijos priešą, ar 
Italijos komunistai gal ir neži

Brazilijos prezidentas yra 89 
metų amžiaus karys, bet jis la- . 
bai greitai orientuojasi, 
muotas apie tarptautiniu 
tykius ir labai gerai
JAV ir Brazilijos pozicijas.

JAV bių prezidentas 
ris. nesigilindamas i smulkme 
nas ir oficialius formalumus
tuojau palietė kelias problemas, i ir O’Hare Airporte jau šiomis 
liečiančias JAV. Brazilijos 
kitas Amerikos valstybes, 
čioje pradžioje prezidentas 
siūlė braziliečiams sudaryti 
kius tarptautinius prekybos 
sius. į kuriuos būtų 
turtingieji ir beturčiai,
ir ne toki jau stiprūs, jauni ir 
seni. Prezidentas yra istikinęs. 
kad geri prekybos santykiai vi
suomet yra naudingi abiem pu
sėm, neša visiems gerbūvį ir pa
lengvina abieju valstybių eko
nomiją.

VEIKAS IR ALTA TARĖSI NEW YORKE b.™?—“T; ".S" 
šydamas klausytojų pritarimo, 
tuojau pasiūlė prekybinę prog- 

. kuri tuojau galėtų pra- 
Jam atro- 

laisviau 
plaukti kapitalas į pramonę, ža
liavas ar kitas medžiagas gami
nančias valstybes. Juo daugiau 
bus pramonės dirbama, tuo bus 
lengvesnis kiekvieno krašto gy
ventojo pragyvenimas.

remonlas. kuris, kaip numato 
ma. tęsis norą metų

Automobilistams susidaro 
nepatogumai, kad tenka pra
važiuoti susiaurintais tarpais 
arba aplinkui.Pasiinforaiuota kitais eina- 1 

inais klausimais, kurių tarpe ramą. 
pa:n.inėtinas_Pabaltij() Santai- dėti praktišką darbą, 
kos studijų dienų projektas do, kad tuojau turėtų 
\ykdyti šį ateinantį rudenį.

Kalbamame pasitarime 
lyvavo:

Vliko Valdybos nariai:
B. Nemickas. J. Valaitis. B. 
liukas, A. Sabalis, A.' 
kas, Tarybos 
Pa žemė n as;

Altos Valdybos nariai: * 
Dr. K. Bobelis, T. BHnstrubas, 
Dr. L. Kraučeliūnas. 
Šidlauskas, D r. V. 
Delegacijos narys .1. 
laitis.

šių 197X-ųjų metų kovo mė
nesio 19-tą dieną New Yorke 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto atstovai buvo 
susirinkę pasitarti.

Pirmiausia kalbėta Lietuvos 
laisvinimo darbo padėties klau 
simais po Belgrado konferen
cijos ir sutartos su tuo susiju
sios ateities veiklos gairės bei 
konkretūs žygiai tiek JAV-bėse 
tiek Europoje. Susitarta šio 
darbo padalos klausimu. Pa
liesta veikiančios Lietuvių 
Žmogaus Teisių Komisijos veik 
la ir uždaviniai.

Pasidalinus nuomonėmis, su 
rūpesčiu konstatuota, kad lie
tuvių tarporganizacinių santy
kių padėtis tebėra nepatenki
nama ir kad dėl to šiuo metu 
sąlygų sukviesti sėkmingą Lie
tuvos laisvinimo darbo orga
nizacijų bendrine konferenci
ją. nėra. Padangos padėti šias 
kliūtis pašalinti bus tęsiamos, 
be kita ko pripažįstant tiesą 
kad bendras darbas vykdant 
kad ir ribotos apimties užda
ria vinius, jungia.

Pakartotinai sutarta abipu
siai finansiškai remti atskirų 
projektų vykdymą ir skirti šiai 
galimybei daugiau dėmesio 
kaip praėjusiais metais.

Išryškinus Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos dar 
bų apimtį. įsipareigota steng
tis palaikyti glaudesnius abi
pusės informacijos ryšius.

Prisiminti praėjusio Vliko 
Seimo nutarimai. Išskirtinai pa 
siinformuota klausimu nutari
mo, kalbančio apie išsilaisvi
nusios Lietuvos politinės padė
ties ir galimų problemų reika
lą ir sutarta, kad jis aktualus 
bei vykdytinas nedelsiant

da-

Dr>
Bie 

Vedec- 
pimr’nihkas J.

Goldwater pastaba 
prezidentui

WASHINGTON. — Senato
rius Barry Gold water (R. A-riz.) 
pavadino hipokrizija tokią po
litiką, kuomet žmogaus teises 
vykdyti reikalaujama iš drau
gingų valstybių, bet tos pačios 
politikos netaikoma santykiams 
su komunistų režimais.

Sakydamas kalbą Itand Afri- 
kans universitete Pietų Afri 
koje. sen. Goldwateris pareis-

* —T-

kė, kad norint kad politika bū
tų sėkmingai reikia ją visur ir 
visuomet taikyti vienodai.

Prezidentas taip pat pasiūlė 
teisingesnę ir patikimesnę pre
kybos sistemą. Jis bijo, kad ban 
dymai kontroliuoti ir kelti kai- 
kuriu prekių kainas gali blogai 
atsiliepti į tarptautinę prekybą 

j ir ūkio augimą. Jeigu maža pra 
I monininkų grupelė pakels labai 
dideles kainas savo gaminiams, 
tai kainas proporcingai turės 
kelti ir kitos pramonė

WASHINGTON, D. C.—Nau
jai patvirtintas FBI viršininkas 
William Webster pareiškė, kad 
visame krašte teroristu sauva
lei sustabdyti yra įpareigota 
FBI. Ji bendradarbiaus su vie
tos policijos daliniais, bet kovai 
prieš teroristus vadovybė bus 
FBI rankose. Josios agentai jau 
paruošė reikalingas instrukci
jas vietos agentams ir policijai, 
kaip jie privalo bendradarbiau
ti, kad teroristai būtų nugink-

kad partijos vadai pritaria Sei- 
tho kandidatūrai ir yra pasi
ruošę padėti jam gauti reikalm- Tioti? 
prus balsus. Ponia Carter pada- y “
rė kelias pastabas apie naujai pasmerkė Aldo Moro grobi- 
pirminius rinkimus laimėjusį bet iš kitos pusės kiekvie- 
kandidatą ir pareiškė įsitikini- • nas įino, kad užpuolimo metu 
mą, kad jis rudenį bus išrink- vyrų ir moters grobikų

būrys, nušovęs Aldo Moto as- * luoti ir suimti. FBI turi geres- 
mens sargus, puolimo metu I nes priemones teroristams su- 
klausė įsakymų, ateinančių iš I čiupti, negu kiti policijos vie- 
Trake veikiančios siunčiamos netai. FBI direktoriaus pareiš

kimas buvo labai santūrus, 
jis buvo aiškus ir visiems 
prantamas.

ls principo, Italijos komunis-

las senatoriaus pareigoms.
Pagerbime dalyvavo ir pats mens ------

kanidatas Seith. Jis gražiais žo- ] 
džiais padėkojo senelei, atvyku- Irake 
šiai į Chicagą ir papasakojo radijo stoties 
apie savo planus siekti senato-! 
riaus pareigų. Jis trumpais žo
džiais paminėjo, ką jis darys, 
kai bus išrinktas. Alex Seith 
yrį ‘teisininkas, baigęs aukš-

Iš tos stoties įsakymą gauda
vo Vokietijos “Raudonosios ar
mijos kariai” teroristai Iš ten

bet 
su-
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Dr. K, 
Šimaitis.

A. Kasiu-

(Elta)

Išgalvojo priežastį 
delfinams naikinti

I kos.

trečiadienį

sa

kal-
pa-

KALENDORfiLIS
Kovo 31: Kalbina, Benjami

nas, Vartvilė, Joteikė, Ginutis, 
Tyrėnas.
Saulė teko 5-37, leidžiasi 6:13.

Saulėtas, šiltesnis.

izraelitams išgabenti į Ugandą, 
pagaliau iš ten atėjo įsakymas 
pulti nusileidusius Egipto para
šiutininkus.

Policijai nepavyko surasti 
Moro

{ Romos policija ieško kelių ka 
riuomenės batalijonų padeda
ma.. Daugelis mano, kad pag
robtasis Aldo Moro dar tebėra 
Romoje, kur keli italų kariuo
menės batalijonai pradėjo ieš
koti pagrobtojo.

HARTFORD, CONN. — In 
žinierių inspekcija (pripažino, 
kad Hartfordo Civic Centei 
stogo įlūžimo sunkiam sniegui 
spaud^ant tikroji priežastis 
buvo praleidimas to stogo konst 
nikei jos plane. Konstmkcijos 
plane buvo parodyta, kad sto
gui laikyti plieno stulpai turi 
būti sustiprinti ramsčiais* kas 
nebuvo padaryta. Stogas įlūžo 

.sausio mėnesį. Laimei, žmonių 
|aukų nebūta.

Japonu Tsušima salos žve
jai. tos salos žvejų kooperaty
vui vadovaujant.
užmušė 76 dolfinus, pasiteisin
dami, kad juos išnaikinti bu
vusi paskutinė priemonė mū
sų pačių gyvybėms gelbėti, ka
dangi dolfinai ėda tas pačias 
žuvis, kuriomis ir mes minta
me“.

Dolfinai yra pripažinti “žmo 
nių draugais“ ir daug kur už
drausta juos žvejoti.

Alantas gavo širdies 
smūgi

Pirmoje savo oficialioje 
boję prezidentas Parteris 
reiškė, kad visos tautos turėtų 
drąsos prisipažinti dėl silpnos 
žmogaus teisių pozicijos. Jis čia 
pat pareiškė, kad visos tautos 
taip pat turėtų pripažinti, kad 
galima vystyti atomo energiją, 
nedarant didelių atomo ginklų 
sandėlių. Jeigu negalėtume šių 
dviejų problemų skirti, tai būtų 
kitas reikalai l>et jos atskiria
mos ir aiškios.

Reikia turėti galvoje, kadi 
Brazilijos karo vadai buvo la
bai nepatenkinti, kad JAV atsi
sakė parduoti Brazilijos kam 
vadams atomo skaldymui paruo '
što plutonijaus. Amerikiečiai Į zilijos gana geroje nuotaikoje, 
patarė pradėti atomo energiją I Jam pavyko įtikinti Venezuelos 
naudoti krašto ūkiui ir pramo-į valdytojus gerbti pagrindines 
nei. bet nenorėjo jos parduoti i žmogaus teises, nes savo vertę 
karo medžiagos sandėliams sta- pajutusieji krašto gyventojai 
tyti. Brazilijos karo vadai tiwr yra daug naudingesni pramo-

Arabai sutarė
gelbėti Somaliją

Arabų valstybių užsieniu rei 
kalų minis tori a i trečiadienį 
nutari* l< ik Ii karinę ir kitokią 
pa., . l>a Somali jai. kuri buvo

I moję
I m< rl
venciją Afrikos Rago konflikte
ir pareikalavo a Išauk K savo

Arabų Lyga, be to. pas-
Soviehi ir Kubos inter-

Prezidentas išskrido iš Bra-

Dirva praneša, kad žurnalis
tas Vytautas Alantas praeitą 
trečiadienį gavo širdies smūgį 
ir paskubomis nugabentas į For 
do ligoninę, kur jis paguldytas Hau nutraukė iki to meto veiku- nei progresui ir gerbūviui di- 
nuolatinės priežiūros skyriuje. Įsius susitarimus su JAV. dinti.

u



60-ŲJŲ VASARIO 16 MINĖJIMAI VOKIETIJOJ
(Tęsinys)

Vasario 12 iškilmės pradėtos] Į minėjimą amerikiečių LS 
priešpiet VLB Stuttgarto apy-Į kuopos salėje susirinko apie šim 

tinė tautiečių ir jų šeimos narių, 
kuriuos pasveikino kąpit. J. Ba- 
rasas. Paskaitą apie Lietuvos

linkės pirmininkės dr. Alinos 
Veigel — Plechavičūtės žodžiu. 
Dainų koncertą davė solistas 
Rič. Daunoras, pianinu palydi 
mas Alfr. Hermano. Paskaitą 
vokiškai >kaitė dr. A. Štromas 
Pirmoje dalyje kalbėjo apie ne- 
priklauscmyl^s ir tautinio iden- 
t:teto netekimą po unijos su len 
kais, apie tautinį atgimimą, pri- 
vedusį prie nepdiklausomybės 
atstatymo 1918 ir apie nepri
klausomybės laikotarpio reikš
mę. Antroje paskaitos dalyje na 
grinėjo konstitucines pilnutinio 
valstybinio suverenumo atstaty
mo galimybes tremtyje, kad, žiu

laisvės viltį skaitė dr. J. Gri
nius. Vasario 16 gimnazijos mo-. 
kine Rima šilėnaitė ir Rytas 
Kle za padeklamavo eilėraščių. 
Programa baigta tautas himnu.

Vėliau vyko pasilinksmini
mas, šokių muzikai grojant. Vei 
kė turtingas bufetas.

Muenchen

Lietuvos nepriklausomybės pas 
kelbimo 60-ųjų metinių minėji
mas ir Bavarijos sostinėje įvy
ko vasario 18 Susitikimų name. Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrine mokykla

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(T»*iny»)

Didelis lietuvių tautos pasiekimas yra tolesnis kolū
kinės santvarkos stiprėjimas”. Toks didelis, jog toli gra
žu nepasiekiamos tos normos, kokios buvo gaunamos Lie 
tuvos žemės ūky nepriklausomybės laikais. Todėl ir pats 
Sniečkus buvo priverstas toliau prieš visus apkaltinti pats 
save, prisipažindamas, kad “vystant gyvulininkystę pas 
mus yra daug trūkumų, ir mums reikia padėti daugiau 
pastangų, kad įvykdytume planines gyvulių, visų pirma 
Karvių skaičiaus padidinimo, gyvulininkystės produkty
vumo pakilimo užduotis... Grūdinių kultūrų derliai dau
gelyje respublikos kolūkių dar nepakankamai, nors mes 
turime visus galimumus išauginti gausius derlius^. Mes 
dar nepakankamai išnaudojame esamas galimybes pra
monei toliau išvystyti”. Sniečkaus pareiškimu, kolūkie
čiai, girdi, jau net “nebenori gyventi vienkiemiuose”—

Sniečkui labai nepatiko N. Lietuvos laikais išaugęs
gus sovietiniam režimui, būtų 
užpildyta atsiradusi politinė tuš 
tuma Lietuvoje.
Skanius pietus paruošė buv.Va 

sario 16 gimnazijos virėja O. 
Bartusevičienė su talkininkėmis. 
Valgė visi šventės dalyviai kar
tu.

Popiet įvyko ekumenninės pa
maldos. Šv. mišias aukojo Vasa
rio 16 gimnazijos kapelinas kun. 
J. Dėdinas, šventinėmis minti
mis perpintą pamokslą pasakė 
kun. Fr. Skėrys, evangelikų ka
pelionas. Kun. K. Senkus suor
ganizavo labai gražų giedojimą.

Į minėjimą atsilankė ir nema
ža vokiečių politinio ir kultūri
nio gyvenimo atstovų.

Kaiserslautern
Vasario 16 minėjimą suruošė 

VLB Miesau ir Kaiserslautern,' 
apylinkės vasario 18. Iškilmės 
pradėtos ekumeninėmis pamal
domis: šv. mišias aukojo kun. 
Br. Liubinas, pamokslą pasakė 
kun. Fr. Skėrys, į gražų derini 
suvesdamas religines ir tautines 
lietuvio pareigas.

Šventė pradėta tautos himnu. 
Atidarymo žodį tarė, svečius vo 
kiškai pasveikino ir program? 
pravedė VLB Muench eno apy
linkės pirmininkas R. Herma
nas. Paskaitą skaitė iš Anglijos 
atvykęs dr. A. Štromas, įdomus 
ir pasiruošęs kalbėtojas. Pirmo
je dalyje jis išdėstė Lietuvos ne
priklausomybės istorines prie 
laidas praeities įvykių ir ateities 
galimybių šviesoje. Lietuvių tau 
tinis atgimimas, sakė dr. Štro
mas, yra įvykęs faktas, kurie 
nebereikės kartoti. Tarptautinės 
politikos, ypač Sovietų Sąjun
gos vidaus raida, sudaro naujas 
sąlygas pilnutiniam Lietuvos 
valstybingumui atstatyti, todėl 
□askaitininkas ragino jau dabar 
būti pasiruoš usiems šiam užda
viniui.

Paskaitos antroji dalis ribo
josi grynai dabartimi, kiek joje 
šeivija gali ir privalo prisidėti 
□rie bendrų tautos pastangų už
uiti jai priklausančią vietą lais 

v uju valstybių bendruomenėje. 
Dr. Štromas pateikė gana deta
lizuotą nepriklausomybinę pro-

gramą ir stipriai pabrėžė ekzili- išraiškos judesius. Minėjimą su 
nės vyriausybės sudarymo rei- ruošė naujai išrinktoji Munche- 
kalą. Paskaitininkas priklauso Į no apylinkės valdyba, padedant 
pačiai naujausiai išeivių bangai, 
tik prieš keletą metų išvykęs iš 
Lietuvos.

Tokie pat nauji ateiviai- buvo 
Ir pagrindiniai minėjimo meni
nės dalie atlikėjai: solistas R. 
Daunoras iš Stuttgarto ir akto
rė Danutė Krištopaitytė — Her
mann iš Strasburgo, kuriuos 
klausytojai šiltai sutiko. Dauno 
rui akompanavo muncheniškis 
A. Hermanas. Daugelį sužavėjo 
aktorė Krištopaitytė, iš atmin
ties meniškai padeklamavusi be 
ne 16 poeto Aisčio eilėraščių. Pa 
sirodė ir Muncheno lietuvių jau 
nimo tautinių, šokių grupė RA
TUKAS, sušokęs žiogelį, Miki 
tienę, šustą. Minėjimas baigtas 
įspūdingu “Lietuva brangi” 
atlikimu, pianinu skambinant 
muzikui V. Banaičiui, giedant sc 
listui Daunorui, deklamuojant 
aktorei Krištopaitytei, o “Ratu
ko” tautiškais drabužiais pasi 
puošusioms šokėjoms atliekant

nenuilstamai visuomenininkei 
Alinai Grinienei Minėjime daly
vavo ir tautiečių iš Salžburgo, 
Rosenheimo bei Augsburgo. Ren 
ginys baigtas pobūviu.

Rastatt

bės atgavimo sukaktis čia atšvęs 
ta vasario 25 evang. parapijos 
salėje. Susirinko apie 70 žmo
nių. Minėjimą 17 vai. pradėjo vie 
tos LB apylinkės pirmininkas V. 
Bernotas, pasveikindamas visus 
lietuviškai ir vokiškai. Atsisto
jimu pagerbti žuvę už Lietuvos 
laisvę. Sveikinimo žodžius tart 
ir evang. kun. Teichert bei vie

Cold war

•mmunitioa

weather, too.
Because winter X Valiev Rrge meant snow, ice.

. Nors keliai buvo užpustyta I tos latvių pirmininkas Filipson. 
oet į minėjimą š. m. vasario 18 J paskaitą skaitė dd. Alina Ple- 
susirinko apie 90- asmenų, dau
giausia iš Pforzheimo ir Karls- 
ruhės. šventė pradėta tuoj po
piet tėv. A. Bendoraitis aukoto
mis mišiomis. Po pamaldų vis. 
pakviesti kavutės. Svečius pas
veikino VLB Rastatto apylinkės 
pirmininkas P. Gustainis. Pas
kaitą skaitė Vasario 16 gimna 
zjos kuratorjos pirmininkas 
tėv. Alf. Bernatonis, nušviesda
mas mūsų tautos praeitį, nepri
klausomybės atgavimą 1918 ir 
po 20 su viršum metų vėl užgriu 
vusią okupaciją su žmonių pa
vergimu bei persekiojimu.

Rastatiškiai vyrai, vaovauja- 
mi F. Andriejausko, sudainavo 
keletą dainų. Vasario 16 gimna
zijos mokinės Daiva Krivaitė ir 
Karinta Langytė riškiai paae- 
klamavo Maironio .eilėraščių. Ne 
nusileido ir rastatiškės: Regina 
Gustainytė, Elė Gustainienė ir 
Augustas Sergejus taip pat pa
sirodė su deklamacijomis. Pro
grama baigta “Lietuva brangi” 
giesme.

Per pasilinksminimą veikė tom 
bola, surengta Lionės ir Bernar
do Wolfų, talkinant Heinzui 
Ellwanger. V. Gustainio veda
mas bufetas aprūpino visus gė
rimais, o B. Wolfo vadovauja
mos L. Wolfiene, Adelė Stanai- 
tytė, Rūta Kleinienė id kitos — 
skaniu maistu, neišskiriant nė

I lietuviško skilandžio. Šokiams 
I grojo Valdemaras Jonaitis iš 
Pforzheimo ir Heinz Ellwanger 
iš Rastatto, o Barzdaitis iš Kars 
ruhės akordeonu pritarė dai
noms. Nuotaika buvo pakili — 
namo pradėta skirstyti tik apie 
vidudnaktį.

Memmingen
60-ties metų nepriklausomy-

chavičiūtė — Veigel, pabrėžda- 
.na žmogaus teisių apsaugos rei
kalą sovietų prispaustiems: žmo
nėms, vakariečių reikalavimui 
jt Maskvos atstovų laikyseną 
Belgrado konferencijoje. Ragine 
megzti santykius su svetimtau
čiais, ypač su vokiečiais, kac 
padarytume. juos talkininkais ko 
v oje už Lietuvos išvadavimą.

Parodytas V. Bernoto sukur
tas įspūdingas gyvasis paveiks
iąs “žiupsnelis mano žemės”, 
vaidino Dana Weh-Pungitytė, 
Angelika Jurgaitytė, Audronė 
Veinerytė ir Joana Bernotaitė, 
rianinu porą muzikos kūrinėlių 
paskambino D. Weh. Uždarymo 
žodį tarė V. Bernotas. Vėliau yy 
ko vakaronė iki 23 vai.

Vasario 26 maldininkų pilnoje 
senelių koplyčioje šv. mišias au
kojo kun. Valentis iš Bad Woris 
hofeno; turiningą pamokslą pa
sakė ir ajdą už tėvynę sukalbė
jo kun. Fr. Skėrys iš Mannhei- 
mo. Jaudinančiai gražiai skam
bėjo lietuviškos giesmės. Eku
meninėms pamaldoms baigian
tis, už jas kunigams padėkojo 
klebonas kun. A. Rubikas.-

Hanau

1977 gduodžio 26 |vyko VLB 
Hanau apylinkės visuotinis na
rių susirinkimas. Pirmininkavo 
tėv. A. Bernatonis, sekretoriavo 
Albertas šivokas Metinės veik
los apyskaitą pateikė pirminin
kas A. Kemeraitis. finansinę apy 
vartą apžvelgė Kimleris. Į naują 
valybą išrinkti: A. Kemeraitis

erxxigh we had to fight the British

it was an army torg cn courage. 
W Aort on money.

And then the monev came. 
loeae $27,000.000 from the

turned ouc

thecokL

Lietuvos gaminių eksportas į Vakarus, o ypač JAV įsta
tymų leidėjų, Kersteno komiteto ir laisvinimo veiksnių 
žygiai, paskelbti laisvajam pasauliui, kaip faktiškai bu
vo pagrobta Lietuva, Latvija ir Estija, o Lietuvoje “pri
imta” P. Pakarklio su B, Sereiskiu dar nespėta išversti iš 
rusų kalbos Gudų TSR konstitucija, vietoj jos santrumpų 
GTSR pakeitus tik į LTSR... Kersteno komiteto narius 
išvadinęs “dūkstančiais šmeižikais”, “rykliais”, o veiks
nių veiklą. — “provokacijomis ir šantažu”, kuriuos ku
ria “visokios komisijos, sudarytos iš Amerikos kongres- 
manų ir jų talkininkų, lietuviškųjų buržuazinių atskalū
nų”. Sniečkus Kersteno komiteto tyrinėjimus ir laisvųjų 
lietuvių pastangas grąžinti užgrobtajam kraštui laisvę 
stengės taip sumenkinti: “Niekas nepalauš lietuvių tau
sos valios kurti savo laisvą ir laimingą gyvenimą kartu 
su visomis TS tautomis”^.

Lietuviai gerai žino, kas yra Sniečkus. Tai žmogus, 
Kurį prieš mirdama prakeikė jo paties motina, kurio iš
sižadėjo giminės, kuris yra kaltas už tūkstančius mūsų 
tautiečių gyvybių, padėdamas okupantams išsiųsti juos 
į Sibiro tremtį. Tas pats žmogus, tikrasis savosios tautos 
išgama, dabar aukštindamas savojo krašto pavergimų 
Kitiems tokiems pat bolševikams kvislingams, per sovie
tinės AT posėdį įrodinėja, kad, girdi, lietuvių tauta “am
žiams pasisakiusi už draugystę su tarybinėmis tautomis”; 
jis žiauriausių okupacijų vadina išlaisvinimu, savojo kraš 
co kultūrinį ir ūkinį susmukdymą — “sužydimu”, šimtus 
tūkstančių nuo terorinio bolševikų režimo nukentėjusių 
mūsų tautiečių skelbia tariant okupantams “džiaugsmin
gų padėkų” už jų gerovės ir laisvės sunaikinimų. Kai lie
tuvių radijo bei žinių tarnybos ir laisvoji spauda atkrei
pė lietuvių ir kitų dėmesį, kas iš tikro slepiasi už meno 
vardu suruoštos Maskvoje dekados, turėjusios lietuvių 
menininkų vardu reikšti padėka pavergėjams už jų ru
sinimų bei bolševikinimų, o tam spektakliui prieš sveti
muosius ir kitus bolševikų veikėjus viešai surežisuoti bu 
vo išmestos milžiniškos pinigų sumos, kurių nė cento boi 
ševikai nebūtų išleidę ir neišleidžia, jei menas yra tikrai 
laisvas ir tikrasis menas, bet ne meno vardu pavadinta 
bolševikinė propaganda, tai ir dėl to Sniečkus plėšėsi prieš 
savo duondavius, skelbdamas lietuvių veriu tokius žo
džius ir pareiškimus, kurių jie, laisvi būdami, niekad ne
būtų pasakę. Visi, kas nors kiek arčiau pažįsta bolševiki
nį režimų, žino, kad bolševikai nepripažįsta nei tikrojo 
meno, nei literatūros, jei jie daugiau ar mažiau netamau 
ja bolševikinei propagandai. Tačiau kad ir kų Sniečkus 
su Peleckiais ar Gedvilais bešnekėtų lietuvių vardu, tiek 
kraštas, tiek visi laisvajame pasaulyje gyvena mūsų tau-

(pirmininkas), Albina Weiher ir-mūsų tautos bičiuliai, o ypač ištremtieji Sibire,
Jadvyga Saternus; kontrolieriai 
— Fr. Weiher ir Albertas šivo
kas.

(Bus daugiau)

gerai žino tikruosus bolševikų kėslus ir klastingumų. Atė 
jus laikui, ir jie neišvengs istorijos teismo, kaip jo neiš
vengia visi savojo krašto ir savosios tautos svetimiesiems 
imperialistams išdavikai

AT patvirtintoj Malenkoyo naujai sudalytoj TSRS 
ministerių taryboj vidaus reikalų ministeriu buvo toliau 
paliktas Kruglovas, o iš jo ministerijos išjungtos ir. vėl 
naujai atkurtos saugumo ministerijos ministeriu — gar
susis iš Lietuvos ir kitų Pabaltijo respublikų išvežimams 
vykdyti instrukcijų autorius L A Serovas, prie Berijus 
ėjęs saugumo vicemmisterio, o paskiausia vid. reik, vice- 
ministerio pareigas. Tai yra vienas iš nedaugelio aukš
tųjų MVD pareigūnų, pergyvenusių Berijos nuvertimą 
ir ligi šiol išsilaikiusių aukštumoje. AT pirmininku (maž 
daug lyg ir prezidentu kitur) vėl “perrinktas” A Vort>- 
šilovas, sekretorium — Pegovas; pirmininko pavaduoto- • 
jų išrinkta tiek, kiek yra sųjunginių respublikų, tarp jų 
— ir Joniškio apygardos “deputatas” J. Paleckis, be to, 
pririnkta 15 prezidiumo narių. Patvirtintas TSRS vals
tybinis 1954 m. biudžetas; biudžetinėse sumose nurody
ta, kad Lietuvai tenka 1,741 milijardo rublių, Estijai — 
1.179 etc. Rinkimai į TS, AT rasti “visose Q39f plnĖiAii^se 
apygardose įvykdyti visiškai sutinkamai su TS- kbstitu- 
cija ir rinkimų į TS AT nuostatais”. (Elta). /

(Bus daugiau)
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AMERIKOS LIETUVIU PIUEC1Ų PAŠALPOS KLUBOAUKSINIO 55 METU JUBILIEJAUS BANKETAS
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POLONIA SVETAINĖJE,

4004 South Archer Avenue

šokiams jrros Adolfo Ramonio orkestras 
Auka $8.00 asmeniui

Iš P-. STRAVINSKU “Ir Šviesa Ir Tiesa”Veidmainiai ir apgaulės meisteriai ’
i

Jilsų tėvus velnias, ir jūs vokas. Pvz., 1919 melais išleis- 
norite daryli savo k vo geis-J loję Sovietų enciklopedijoje 
mus. Jis buvo galvažudys nuo’ žodis ^propaganda" aiškina ' 
pat pradžios ir nepasiliko tie-! mus vienaip (kaip paruošimas 
soje, nes nėra jame.tieses. Kai- darbo klasių kovai prieš ‘ka
bėdamas melą, jis kalba ir to,‘ šisius" ir “karo kurstytojus").; 
kas jojo, nes jis melagis ir me: o tos encikl. 1955 m. laidoje! 
lo tėvas (Jono X. 11). . j jis aiškinamas jau kitaip (kaip;

Šiandien didžiausi galvažu- Lova “dėl taikos", demokratė ; 
džiai ir .melagiai yra Lolševi- jos ir socializmo"). Taigi Bui
kai. Jie yra veidmainiai ir an- šėriką "mokslas" net žudai ą 
gaulės ^meisteriai. į prasmės aiškinimuose varo pro;

Gi visiems žinoma (5* tą ji? pagunda pagal laiko reikalu 
yra nekartą viešai pareiškę),, \ imus ir Agitpropo įsakymus, i 
kad jie siekia užvaldyti visą! Bolševikai niekad nebuvo 
pasaulį, įsteigti visame žemės j atsisakę. savo tikslo užvaldyti 
rutulyje "proletariato diktatu- visą pasauli. Jie keik- rikiai 
ra". .. . j savo kovos metodus arba lak-;

*■ ] j
O jie šiandien, kaip mato- iiką.

me. yra apsimetę taikos balanj 1) Iki 19*0 metą ji? nesivai j 
dūliais. Jie siūlo jų vad. bur-jžydami skelbė užvaldvsią visą * 
žuaziriiam pasauliui taikingą, pasaulį jėga, sukeldami pašau. I 
sugyvenimą. Tai didžiausias mojime revoliuciją.
las ir apgaulė. Tai šlykščiau-i 2)1910 m.-gegužės 1 dienos: 
šia veidmainystė. minėjimas (taigi prieš įkibai Į

Savo veidmainyste bolševl lijo kraštą okupaciją) visoje 
kai parodo net savo enciklo- Sovietą S-gojo praėjo jau be 
pedijojė, aiškindami žodžiu są‘kovingųjų šūkavimą. Ruošda-

Grant ParkeM. ŠILEIKIS

.propagandų), bolševikui nieki 
laisvajam pasauliu’ vud. kul 1 

i dė’ulinio
j) k ml 
c nei j a

r.) k(K\ųz»st<*nci-
1. priešingai/ la 
reiškia “>uin-

: į lanėiųją kla-

•sif
i ko

žinoncliai iiolšcvikin

K)

H) ; c) 
t-ncija reiškia masių mo 
din" vykdyti kovai “prieš 
s priešus”; d) “taikinga 
:istenciia yru toli nuo ai 
reiškia susilaikimo socia- 
ės ideologijos su 
no klasių kovos 
i gi ma tome, kad

buržua-

Liavimo

naudin (mokslo mo.

lo pasauliui liktai 
pagandini šlamštą ir

tai! tu s ūgy 
bendradm 1

apie taiką 
ir kultūrinį

lai me-

> . UęjuAi-ii spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos J krašto politiku. 102 psl. Kaina £1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis
- bus pasiustas tokiu adresu:-»'

•?’ ' NAUJIENOS.
1735 So. Balsted St, Chicago, BL 50508

C

miesi smurto aktui prieš ma- apie Vakarti pasaulio “išvada- 
'.asias Pabaltijo tautas, bolše
vikai rodėsi pasauliui labai 
taikingos dvasios, taikos ba
landėliais.

3) 1941 metais, prasidėjus 
karui su Vokietija, jie naudo
jo propagandą tik prieš “hit
lerinius banditus". Apie pašau 
line revoliuciją ir proletaria- 
:a diktatūros įvedimą tada jų 
jau niekas nekalbėjo.

4) 1942 melais, paties Stali
no įsakinm, sustabdytas Komin 
terno veikimas. Duota laisva
jam pasauliui (ypač karo są
jungininkams) suprasti, kad at 
sisakoma 
tikslų.

5) 1943 
įsakymu,
likviduotas, o žodis “proleta
riatas’’ išmestas iš bolševikų 
leksikono. Tai

nuo grobuoniškų

melais, irgi Stalino 
Komi n tern as visaiDĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI

YRA GERIAUSIA DOVANA
' Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as

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 gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

sustiprinimas

vimų”. Tas sukėlė laisvuose 
kraštuose nėrimą. Laisvasis pa 
saulis ėmėsi organizuotis bol 
ševikų agresijai atremti.

7) Tada 1947 metais bolše
vikai išvystė propagandą prieš 
savisaugos siekiantį laisvąjį pa
sauli šiuo šūkiu: Į kovą už pas
tovią taiką prieš karo kurstyto
jus!”

8) 1953 metais, mirus Stali
nui, jo įpėdiniai visas bolševiku 
Įvykdytas žiaurybes ir žmogaus 
teisių mindžiojimo nusikalti
mus suvarė tik rienam miru
siam žmogžudžiui ir nusikaltę 
liui prieš žmoniškumą (Stali
nui). Gyvieji nusikaltėliai rodė
si pasauliui'“švarūs” ir “nekal
ti”... Tuo būdu daugelį naivių 
žjnonių jie apgavo; jie įtikino 
žmones, kad jie patys ir pats 
bolševikinis režimas esąs geras,

už bolševikinės valstybės ir ki
tų valstybių < koegzistenciją. 
Daugelis laisvojo pasaulio žmo
nių vėl buvo suklaidinti.

10) 1958 metais bolševikai 
pradėjo’ didžiausią propagan
dą (užsieniuose), garsi nd aini e- 
si savo mokslu ir menu, sava 
inžinerija ir technika, ypač gi 
savo di<Tžiausimis pasiekimais 
oro erdvėse. Tai propagandai 
jie naudojo ypač savo kosmo
nautus.

11) šią savo .. “laimėjimų" 
propagandą ’jiė varė ypač gi 
jaunuomenėje (apie tai esu 
rašęs ankščiau). Daugelį jau
nų žmonių jie. ir įtikino savo 
“pranušumais”. Jie laimėjo 
anų prielankumą ir didelį su
sidomėjimą bolševikine kultū
ra ir civilizacija. Ne vienas nai 
viųjų pateko-į Agitpropo pin
kles. V ė

naivią žmonių 
ir mūsų tarpe), kurie 

tiems bolševikiniams veidmai 
niams ir apgaulės meisteriams

Ir

žmonės (ypač gi komunistai) 
nepagalvotą jog Agitpropo siu 
lomusis bendradarbiavimas yra j 
gerą tikslą ;r nuoširdus, bol
ševiku vadai savo žmones įs
pėjo, kad tas siūlymas daro
mas tik dėl akiu. 1960 melais 
Maskvoje įvyko daugiau kaip 
80 komunistų partiją atstovu 
konferencija; jie priėmė rezo
liucija. pitaiškinanėią komu
nistams šL._ z _
kinga • .skirtingų sistemų vals-Į— 4 dol. Persiuntimo išlai- 
tvbių (t. y. Sovietu ir kitų; vaisi dos 50 Ct.

Petro Stravinsko kny
gos “Ir šviesa ir tiesa”.

Kur gauti knygą?
Knyga “Ir šviesa ir_tiesa” 

galima gauti ‘’Naujienose” 
1739 So. Halsted St, Chica-

tai ką: a) kad "tai--go, Ill. 60608. Knygos kaina

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUITŠKAJI P4MARI
336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PimsrL !•
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lletuvisky vietovirdžiŲ sąraUs. Knygc< 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiunticiui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

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

Č1KAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* L1FTUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
iš-versta į anglų kalbą.

M. Zoščenko. SATYRINĖS NO VĖL ĖS, Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
afaasikivimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu Ailiumi.

Pr©<. P. PakarklK KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pst dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina $2. **

Vincai žamaHH. LIUBLINO UNUOS SUKAKTIES PARAŠTĖJ!. 
M paL Kaina ILSO.

Ha ir kiti leidiniai yra grunani
NAUJIENOSE, 17» S<. HALSTED SK CHICAGO, ILL. SOM

11111 a^iai darbe valandemla arba wfaakant palhi Ir pHėiėmH 
iaĖj ar plalglne perlaidą.

“įrodymo", kad bolševikai tai
kingi".

6) Pasibaigus II Pas. Karui, 
bolševikai jau vėl parodė savo 
imperialistinius tikslus ir kės
lus. Atsargiai, bet vis dėlto ai? 
kiai jie vėl pradėjo kalbėti

tik vienas Stalinas, bolševizmo 
vykdytojas, buvęs blogas...

9) Po Stalino mirties bolševi
kai pasirodė pasauliui taikin
giausi iš taikingiausių. Jie iš
kėlė vėliavą už taiką ir visų pa
saulio tautų gražu sugyvenimą

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
_ Alekso Aferose myga aprašant! paskutinių 90 (1859-19C9) metų 
Chicago s lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 ptl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, {steigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiaiai ir 314 veiklesnių Įmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos. įkaityki^* 
kai Ir kt

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

173E So. Halatoi SL, Chicago, HL

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«u|l«noM f«nm« r»uti pvlklv knyfy, kuri.. b«1 kakM

knygų tolnf, »r l.ntyn*.
AUkundra, PtkiliMIklc, MES GRĮŽTAME. Motnfli Janrnj dieni) 

atiminimai ir įvykiu bei vietų aprašymai, (kaitomi kuip ro
manas. 3ff7 psl. Kaina S3.

A. Pakatniikla. METAI PRAEITYJE. Netolimu fryMu prlMminl- 
ir laiko įvykiu Lietuvoje Ir Vokietijoje apnlymuL rurtira- 
tytl | 12 daliu- 29C psL. kaina S3.

Dr. Kazya Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tom**, Gr»- 
tlala viriellala, 335 p«l. Kaina M00. MlnkJtala viri. M-M

Pr»r. V»el. BlrfHka, SENŲJŲ LIETWHKU. KNYGŲ ISTO- 
RIJA, I dalis. 208 psl, IrHta — S3.00, mlnkftala vir
beliais — $2,00; H dalia. 223 psl, |riita — $3.00. nrfnki- 
tais viršeliai!Tl*

Marika, Tomei — Tamaiasnkas, UETUVHKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su (domiais apvalymais, 
straeljomts ir dokumentacija. 338 psL, kaina $8.

P. KoalOnaa, TARP 1ALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daMtj Lietuve* 
partizanu buities romanas 292 poslapiu. Kaina S3.

Janina Narto*, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaj 
170 P«l-------------------------------------------------------- O*

M. Gudolla, POVILAS MILERIS., biografijos brantai 2X1 
poslapiai - 0JR

Knygas užrakant reikia pridėti 23 ct. palto lllaldom*.

NADJIKNO8,

1739 S. Halrted 8L, Chloro, HL 80908. — TeL HA 1-81W

1733 So. Halsted St, Chicago, Al. 50608

12 Paruošę dirvą (tąja savo

pas mus

UNIV

nu t&npom! pimral 1V 
liek* didelius darbus. Pirma, jie p*- 
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki ' ,

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

investavimo knygelės iąskaito«
neša

1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

1 t
t

TIKINTI DIDELES ATSARGAS

T*L 421-3070
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose Hemai automobiliams pastatyti.
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Subscription Rates:

pusei metų -----------------
trims mėnesiams _
vienam menesiui _____

$16.01 
. $ 9.0(i

S 3
Ln Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries S34.00 per year.

Kanadoje 
metams —
pusei metų __
vienam mėnesiui __

$33.01 

t a*'

20 cents per copy Užsieniuose:
metams
pusei metų __
vienam mėnesiui

$34.00
$18-00 
l 4 no

Nuo gruodžio pirmos d 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose- 
metams______________ $33.00 Naujienos eina kasdien, 

sekmadienius. Leidžia Nauji 
drovė, 1739 So. Halsted St.. 
Ill 60608 Telef 421-6100

išskirtam
pusei metų____________ $18.00
trims mėnesiams_______ $10.00
vienam mėnesiui _____ S 3.50

ienų Ben 
Chicago

Kitose JAV vietose: 
metams ______________ $30.00

Pinigus reikia siųsti pašto Monr\
Orderiu kartu <u užsakymu

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Nėra reikalo lietuvių apgaudinėti
Perskaičius marijonų politinio patarėjo parašytą šių 

metų kovo 29 dienos Įžangini, kyla klausimas, kuriais su
metimai tas Įžanginis buvo parašytas? Laikraščiuose 
skelbiami straipsniai, Įskaitant ir Įžanginius, stengiasi 
vieną arba kelias prablemas išaiškinti, neaiškią pusę nuš
viesti, kad skaitytojai ir platesni visuomenės sluoksniai 
būtų susipažinę su aptariamais klausimais. Kai aiškini
mas būna nepakankamai aiškus, tai tada skelbiami pa
pildomi rašiniai, kuriuose aiškinamos neaiškaus klausi
mo pusės. Dažniausiai lašo savo srities specialistai, pro
fesoriai, mokytojai, su problema gerai susipažinusieji, 
kad skaitytoją galėtų tinkamai apšviesti.

Įžangini rašęs Draugo redaktorius būtų galėjęs lau 
giau šviesos paleisti apie visą šią neaiškią ir lietuviams 
sunkią problemą, bet jis to nepadarė. Jis visus tuos

giau konfūzijos ir nesusipratimų. Jis ražo. kad “paskuti
niu metu vėl pasipylė naujų puolimų banga prieš lietu 
vius pranciškonus, marijonus, jėzuitus”.

Apklausinėjome Chicagoje kelis sutiktus marijonus 
bei jėzuitus, ar kuris nors buvo užpultas gatvėje, prie na
mų ar pačiuose namuose. Telefonu pasiekėme New Yor- 
ką ir klausėme ,ar paskutinėmis dienomis buvo užpultas, 
numuštas ar apstumdytas bent vienas pranciškonas. Tei- 
ravomės pas pažįstamus, kurie labai dažnai užsuka į jė 
uitų centrą, bet nei vienas negirdėjo ir nežino, kad bent 

vienas vienuolis būtų buvęs sumuštas, apstumdytas ar 
net išdėliotas, Nei vienas negirdėjo, kad jėzuitų ar mari 
jonų dideli namai būtų nukentėję, langai išmušti, durys 
sugadintos, bet niekas nei jėzuitų, nei marijonų pastatų 
nesugadino. Viskas kaip stovėjo, taip tebestovi.

Pripažinęs, kad nepuolamos tik lietuvių moterų vie
nuolijos, bet tuojau čia pat pastebi, kad jos nesančios pa 
vojingos, todėl ir nepuolamos. Jis net nesiteikė paminėti 
tų nepuolamų lietuvių vienuolių vardo, nors kiekvienas 
skaitytojas žino, kad jis turi galvoje seseris kazimieriė- 
tes. Iki šio meto seserys kazimierietės yra attikusios pa
čius sukiausius darbus, paruošusios visą eilę lietuvių mo
kytojų, kurios plačioje Amerikoje lietuvių vaikus supa
žindino su pagrindiniais lietuvių kalbos dėsniais. Ne vie
na kazimierietė, tiktai mokykloje susipažinus su lietuvi, 
gramatika, aiškino berniukams ir mergaitėms pagrindi 
nius lietuvių kalbos dėsnius.

Negirdėjome, kad kas nors būtų išvertęs iš redakci
jos bent vieną lietuvį redaktorių, jeigu neskaityti frontl 
ninku iš Draugo išversto redaktoriaus Leonardo Šimu 
čio. Redakcijos sąstatas keičiasi kiekviename laikrašty 
je. Vienur redaktoriai miršta, kitur suserga ir tampa ne 
ajėgiais galvoti ir rašyti; tretieji, ilgus metus dirbę, iš ei 

na pensijon, o ketvirtieji labiau pamėgsta bonkos kamš
tį, negu nuolatinį ir pastovų darbą redakcijoje, bet ne 
girdėjome, kad bent vienas būtų už geras ir netokias jau 
geras asmuo būtų išvestas, nei vienas jų nebuvo užpultas. 
Anonimų mėgėjai jiems parašo anoniminius laiškus. Ne
girdėjome, kad kas nors būtų puolęs, mušęs ar daužęs 
lietuvių redaktorius ir “vertęs juos iš gyvenimo”, kaip 
marijonų patarėjas parašė. Dr. Pijus Grigaitis, ilgus m 
tus redagavęs Naujienas, paskutinius dviejus metus ne

Vilnius dar iš šiandien akiai yra patrauklus

Kur yra Kryžucčių Ordino archyvas?
1945 m. vasaros paabigoj ir 

tų metų gruodžio mėn. viduryje

tete,prie tos lituanistikos dalies 
nepriklausė.Pagal Karaliaučiaus 
archyve veikusią klasifikaciją, 

, mūsų rasti su knygomis rankdas 
■okumentai, rodantys hercogų buvo ]ajvorni ne pat.es ar-
tai (Heragoliches Jžrieflarchiv)

'TUDė Fetuvių mokslininkų su 
talkininkais važinėjo j Karaliau 
čių ir Liochšteto pilį ieškoti 
griūvės’uose lituanistinės me-
džiagos. Nemaža jie rado ir par

antykius su Imperatoriumi, su . chyvo, o archyvo bibliotekos tur 
sietuvos ir Lenkijos valdovais,J tš tiesų rasti žodynai, L. Rė- 
.asiuntinių pranešimai, susira-jZQS pastai kronikų nuorašai, K. 

*’Dėjimas su dvasininkais, moks I Donelaičio “Meta” ir kiti pana-
ninkais, universiteto

kombinatorius pažįsta, sir jari~dažnai susitinka, tai jam 
būtų buvę labai lengva išaiškinti tikras tokio didelio ne
susipratimo priežastis, šiandien juk kiekvienam lietuviui 
aišku, kad ateitininkai pasiliko ateitininkais, kiekvienas 
nujaučia, kad jėzuitas pasiliks jėzuitu. Ateitininkas, jei
gu jis nepakeitė savo įsitikinimų, tai netaps komunistu. 
Ateitininkai yra labai gerai informuoti apie komunistų 
partijos vadų skelbiamą filosofiją, pažįsta jų “šventuo
sius” ir labai gerai gali atskirti pelus nuo glūdų. Ypatin
gai labai lengvai tai gali padalyti plačių pažinčių ■vyras. 
Apklausinėjęs vieną, patikrinęs kitą, o jeigu dar kyla 
abejonės, tai gali dar su vienu pasikalbėti.

galėjo rašyti, bet jis buvo Naujienų redaktorius, savo pa 
tarima: s padėdamas tiksliau parašyti ar aiškiau išdėsty 
ti skelbiamas mintis.

Nebuvo užpulta nei viena lietuviškų knygų leidykla. 
Negirdėjome, kad kas būtų puolęs, lentynas daužęs* ‘at: 
spausdintas knygas vogęs iš bet kurios lietuviškos kny
gų leidyklos. Lietuviai žino, kad knygas leisti — pats sun 
klausias lietuviškas darbas. Labai sunkų knygas spaus
dinti; sunku jas parduoti, bet dar sunkiau lietuviškas ge 
ras knygas parašytu Geros knygos šiaip taip prasidaro 
duris į šeimų knygynus, bet silpnesnės ilgus metus tebes 
tori leidyklų sandėliuose. Kas gali tokias leidyklas pulti?

Patikrinęs šaltinius, jis būtų galėjęs parašyti nau
dingą įžanginį, kuris būtų apraminęs ne tik ateitininkų 
vadovybę, bet ir platesnius lietuvių sluoksnius. Visi juk 
žinome, kad šitokia padėtis nemaloni visiems lietuviams, 
bet nemaloniausia ji yra ateitininkams. Ypatingai kartu 
turi būti sendraugiams, kurie visą gyvenimą gyveno ir 
skelbė vienas idėjas, o čia dabar ateitininkų vardu daro
mi priešingi dalykai. Joks ateitininkas negali suprasti, 
kaip “Ateitis” galėjo išleisti komunistinėje Lietuvoje pa
rašytą ir atspausdintą romaną. Jeigu būtų paaiškinęs, 
kuriam jaunam “daktarai” atėjo mintis apgauti sendrau 
gius ir įtikinti jaunuosius, kad premijos vertą romaną 
gali paskelbti ir rusų pavergtoje Lietuvoje. Būtų nuro
dęs faktus, kaip riša tai atsitiko, tai risi būtų patenkinti. 
Bet įžanginio autorius, vietoj aiškinęs, pradėjo sėti dau-

Kuriam tikslui jas pulti? Jeigu kas ir įsiveržtų ir užpul
tų tokį leidėją, tai kieno protui gali ateiti į galvą tą 
vargšą leidėją pulti? Už' ką?. Kiek mums žinoma, nei 
viena leidykla, nei lietuvis leidėjas nebuvo užpultas.

Spaudoje ir susirinkimuose buvo pakritikuota mari
jonų išleista “Sauja skatikų” ir ateitininkų išleistas “Strip 
tyzas”. Bet marijonai pasigyrė, kad riša “Saujos skati
kų” laida buvo parduota. Buvo net paskelbta žinutė, kad 
jau ruošiama antra “Saujos skatikų” laida. Jeigu būtų 
taip, kaip patys marijonai pasigiria, tai kaip noriausiai 
pačių marijonų ir jų klientų skaitoma knyga galėjo pa
kenkti knygų leidyklai ar leidėjams? Jeigu leidykla bū
tų pašlijusi, tai ‘Saujos skatikų”, einant 'pačių marijonų 
žodžiais, turėjo reikalą pataisyti

Perskaičius (b. vk.) įžanginį Drauge,* kyla du klausi

"’vežė į Vinių.
Dabar ‘ Pergalė” Nr. 2 ats‘s- 

□ausdino ekspedicijoje dalyvavu 
‘o J Jurginio stdaipsnį “Kara
• Fiaus lituanistikos I’kirm s” 
aname, pasakojama apie kebo 

□ę,ieško; mus ir įdomiausius ra
dinius.

J ems labai rūpėto surasti kry 
■jočų ordino archyvą, bet ne
is* sekė. Tas archyvas, pasiro

do, išliko. J. Jurginis rašo: "
“Taip buvęs Karaliaučiaus ar- 

hyvas su lituanistikos dalimi 
atsidūrė Getingene, Vokietijos 
toderatyvinėje Respublikoje.

“Iš K. Fortroiterio knygoje 
askęlbto Karaliaučiaus archy- 
o likučių aprašo matyti, kad la

biausiai buvo saugomas slapta
sis kryžiuočių archyvas, jis be
veik ir nenukentėjo. Dabar jis 
sudaro Vokiečių ordino archyvą 
(Deutschordenarchiv), į kurį 
atskirais vienetais įeina: 1) per 
gamentai, liečiantys vidaus, ir už 
sienio reikalus, popiežių raštai, 
Livonijos dokumentai, 2) ordino 
laiškai, rašyti pergamente ir ne
surišti j foliantus, 3) ordino fo
liantai — statutai, privilegijos, 
teismų ir miestų knygos, finan
sų, ūkio ir kariuomenės reikalų

iais, kronikininku T uku Davi
du, ankštaisiais pjareigūnais. 
Flame skyriuje archivalijos su- 
’ėtos chronologiška’, pradedant 
525 m., kai ordino nukariautos 
ėmės tapo pasauliet’ška valsty- 
e — Prūsijos hercogyste. Iki 
Jro šis archyvas turėjo šešio- 
ika registracinių vienetų; aštun 
ojo pavadinimas: “Mozūrija, 
ietuva, Žemaitija”, Dabartinė- 

je Getingeno nomenklatūroje, 
sudarytoje pagal valstybes, to- 
ios pozic’jos nebėra — yra Len 

kija. Kuršas, Livonija.
“Fridricho Vilhelmo I valdy

mo laikotarpio archivalijų rinki 
i ai (Prūsijos hercogystė tada 
,ungėsi su Brandenburgu ir ta^ 
po karalyste) sudėti abėcėline 
tvarka; iš Lietuvos vietovių mi
nimi Seirija ir Tauragė (Nr. 
/ 32). Tai rodo, kad išliko Lietu
vos didiko B\x Radvilos deponuo
tas archyvas, nes tie du mies
tai priklauso Radviloms, tapu
sioms aukštais Prūsi jos pareigū
nais. Archyvo vienete, pavadin
tame Rytų Prūsijos foliantais, 
yra rinkinys, kur greta Lenkijos 
nfnima Lietuva ir Žemaitija. 
Tai leidžia manyti, kad htuani-

rėkto* šus ranka rašyti dalykai nepri-
klausė dokument_nių aktų k te- 
godijai ir buvo priskirti dMiote 
kai, kurią mėginta evakuoti vė
liausiai ir kuri dabar skelbiama 
ištisai dingusia”.

Iš Eur. LieL* -
— Šeši marijuanos rūkoriai vi
si tarp 20 ir 30 metų amžiau 
buvo atgabenti į ligoninę š:. 
rinėje Kalifornijoje. Visi k 
rūkė po dvi arba tris marijua
nos cigaretes per dieną, kaą 
vadinama “dideliu rūkymu " 
Bet ta marijuana buvo konta
minuota herbicidu Paraquat 
(vadinamas “vaistas” piktžo 
lems naikinti). Medikai nusta
tė, kad nuo to herbicido marj- 
j u anoj e rūkoriams darosi suiv 
ku kvėpuoti, burnoje atsiran
da votys ir smarkiai pradeda 
skaudėti galva.

kos archivalijos, atsidadusios Ka
dokumentai. raliaučiuje XVT-XVHI a., nežuvo

“Antrąją senojo Karaliaučiaus ir dabar mokslui prieinamos. Ta 
archyvo dalį sudarė hercozų ras- čiau tai, ką mes radome Lioch&

mai: Kodėl buvo rašoma, kad puolami marijonai, pran 
ciškonai ir jėzuitai, kada niekas jų nepulė? Kodėl redak
torius ilgame straipsnyje nei vienu žodžiu nepaminėjo 
“Saujos skatikų” ir “Striptyzo” — svarbiausių viso “puo
limo” priežasčių?

BELLEVUE STRATFORT 
viešbutis, kur 1976 metais nuo 
paslaptingos “Legionierių li
gos” mirė 29 legionieriai, ga
vo kitą vardą — Philadephia 
Fairmount ir naujai perstato
mas. Viešbučio atnaujinimas 
kaštuosiąs 32 milijonus dole
rių...

— Libane žuvo vienas švedų 
karininkas, kai atsistojo ant pa 
lestiniečrų paliktos minos. Greta 
buvęs švedų kareivis sunkiai 
sužeistas.

I

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS PASTABOS i

(Tęsinys)

Lietuvos istorijos tėvo S. Daukanto (11-110) pa
teiktomis žiniomis, senovės lietuviai Dievą vadino 
įvairiais vardais: Praamžius. Viešpats, Pirmapradis, 
Tėvas, Kūrėjas, Visagalis ate. Jis sukūrė dangų ir že
mę. kitas dievybes ir pirmuosius žmones: dr. O. Rut
ter (1X1-66): “Viešpats created the world first human 
bcigs. who where known being the Lithunians as tė
vukas”. Jis yra Visagalis: K. Skinnunt (191-12): “Vy
riausiu Dievu senovės lietuvių buvo Praamžius, vieš
pataujantis ant viso pasaulio ir ant visų kitų dievai
čių”. Ir lietuvių legendos kalba apie Aukščiausią Die
vulį, galingiausią visatos Valdytoją, apie angelus, Die
vo pasiuntinius: Algis, Vytolis alc.

Tad, atrodo, galima prielaida, jog senovės lietu
viai į kitas savo dievybes (Laima, Saulė. Aušra, Milda, 
Vaižgantas etc.), analogiškai krikščionims, žiūrėjo, i 
kaip į šventus globėjus, nes senoviškoji lietuvių tiky
ba nebuvo išsigimusi, kaip kitų pagonių: kun. prof.

r. K. G^čys (61-B) “Pagoniškoji lietuvių tautos reli
gija nebuvo išsigimusi, kaip kitų pagoniškų tautu re-i 
Iiinjos. Pagulu us lietuviams nestokavo įgimto dorovin
gumu. seimus gj venimas buvo tvirtas ir taurus mo-j 
nogammis.-. Pagoniškoj lietuvių religijoj nepastebi

me tokių dalykų,.kurie prasilenktų su žmogaus pri
gimtimi ir žmoniškumo reikalavimais. Todėl toji re
ligija nebuvo lietuviui žeminantis dalykas".

Kuil dr. A. Baltinis (1960-III-27 d. pask) papildo: 
“Lietuvių mitologijos Dievas yra turtingas dangaus 
šeimininkas ir kovotojas. Jis yra dorovinių ir teisinių 
principų saugotojas ir jo svarbiausios savybės, be di
delės galybės, yra malonumas ir išmintis”. Dar aiškiau 
pasisakė kun. dr. T. Žiūraitis (Draugas, 1959-XI28 
d.): “Pagonių lietuvių vaidilutės kūreno ugnį ne ąžuo
lams, bet po ąžuolais, kad jos dūmai‘kiltų Visagaliui 
Viešpačiui”. Ugnis buvo laikoma tarpininke tarp Die
vo ir žmonių. Jos pagalba buvo teikiamos aukos Die
vui etc.

Būdami giliai religingi ir savo būdu net linkę į 
’misticizmą, lietuviai negalėjo sutikti, kad su mirtimi 
baigiasi žmogaus gyvenimas. Todėl jie tikėjo, jog po 
mirties gerų žmonių, ypač žuvusių už savo kraštą, vė- 

jlės keliauja į dausas bei dangų laimingam gv venimui, 
o nusidėjėlių-, ypač šalies kenkėjų, vėlės patenka į pra 
garą, kur jų laukia nesibaigiančios kančios.

O kaip ir kiti arijai bei indoeuropiečiai, taip ir 
senovės lietuviai laikėsi šių pagrindinių moralės dės
nių: 1. Laikytis švariai kūnu ir būti doram dvasia, 2, 
Nepiktadariauti. 3. Nežudyti, 4. Nevogti. 5. Būti teisin
gam (pig. prof, dr B. Leist, Alt — arsebes Jus Civile, 
102). Be to, visi privalėjo mylėti Dievą, savo Tėvynę, 
vaikai gerbti savo tėvus ir būti labdaringi vargšams. 
Iš Vaidevučio padavimo sužinome, kad paleistuvius

gyvus degindavę ir jų pelenus ant skerskelės išbarsty- 
davę.

Bendrai tenka pasakyti, jog senovės lietuvių tiky
ba stovėjo ant tvirtų moralės pagrindų. Ji apėmė visą 
senovės lietuvių gv'venimą bei sudarė jų gyvenime 
esmingiausią dalį. Ji buvo lietuvių stiprybės pagrin
das, kaip ir nurodė dr. A. Bruožys (3G-5): “Senovės 
lietuvių tikyba buvo pamatas lietuvių stiprybės. Su 
tikyba rišosi dorovė, meilė artimui ir tėvynei”. Bet tai 
nereiškia, kad mes turėtume grįžti prie jos išpažinimo 
ir tuo pačiu atsisakyti nuo krikščionybės, nes ir krikš 
čionybė gali būti lietuvių tautos stiprybės pamatu 
Apie tai plačiai ir argumentuotai išdėstyta J. Vencio 
vos “Mindaugo krikštas — Lietuvos krikštas” (1972 
m., 18-22 p.). k ’

Tik reikia, kad visi lietuviai kunigai pilnai vyk
dytų IV-tą Dievo įsakymą ir Kristaus evangelijos dės
nį: “Atiduokite, kas ciesoriaus ciesoriui (kas Lietuves 
— Lietuvai) ir kas Dievo — DieVui”, nestatant pirme
nybės eilės, nes ir Kristus to nedarė, kaip matome iš 
šių mūsų Išganytojo žodžių.

Konkrečiai mums lietuviams būtų, savo eile ati
duokime Dievui, kas Dievui priklausoma atiduotu 
savo tautai atlikime tpi, ^priv>lQ^ieky^ Jie^- 
vis atlikti savo tautai, kati mūsų tauta amžiare gyvuo
tų, nes ne tam Dievas leido mūsų tautą gyventi, kad 
mes savo apsileidimu ir jai žalingais darbais ją numa
rintume (lietuvio pareigos savo tautai J Venclovos 
* Lie tuvių tautos pašaukimas”, 1975 m., 8-14 p.).

4 Nnfl

APIE SENOVĖS LIETUVIŲ KULTŪRĄ BENDFLAI

Kultūra apima visą žmogaus veikimą. Tad, anot 
prof. E. Tylor (Primitive Cultur, I Ip.), į kultūrą įei
na mokslas, tikėjimas, menas, dorovė, papročiai, įsta
tymai ir kiti žmogaus pasireiškimai.

Kadangi, kaip jau ankščiau pastebėjome, lietuvių 
tauta yra labai sena, tai jos ir kultūra siekia žilą se
novę: prof. dr. H. Bender (17-55): “The Lithuanians, 
who have preserved more faithfully than any other pe
ople on earth the language and cultural position as
sumed fo the prehistoric Indo-Europeans”. Panašiai 
ako :r . * ' ’L Naumann (149-150): čia Erie os R 

idose iLieoivoj) išsiiiko tiesiogiai statinė priešistorinė 
bendruomenės kultūra”.

Lietuvių kultūra ne tik sena, bet ji senovėj, bu
vusi aukštoka: dr. P. Rėklaitis* (Draugas, 1962-XJI-29, 
11 <L): “Archeologija rodo, kad lietuvių kultūra prieš
into iniais laikais buvo gana ankštoka”. Prof. G. Sal- 
vatori (183-11) raš?: “Lissauer tvirtino, kad jau I-II 
a iž. lietuviai vartojo peilius, žirkles, geležinius dal
gius, sagtis, auskarus, bronzines ir sidabrines sagas, 
stiklo karolius ir kitokias puošmenas. Tokį ankštą kul 
tūros lygį lietuviai pasiekė tuo laiku, kada iš visų pu
sių jų kaimynai gyveno beveik laukinėse aplinkybėse”.

(Bū? daugiam
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DR. K. G. DALUKAS
MIUttKIJA IR MOTERŲ LIGvj 
ginekologine chirurgija 

M49 So. PyUskj {<JL (CrowforJ 
’-dKal Bu’Mlns). T*L LU 5-6444

P-P"»a »’3onius pagal susitarimu 
**' '»«'‘atliepia, skambinti 374-8004

■i. i\ Bbi»i i. 
«<«J>YU :« SLAPUMO TAKU 

chirurgija
Tatet. 695-0533

-oa Vaiky Medical Cent.. 
360 SUMMIT STREET 

<UUTE S«, ELGIN. ILLINOIS

OR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direkronu*

1938 S. Henheim Rd., Westchester, IL.
V ALA. DOS: 3—9 darbo dienom i« ir 

kar antrą Šeštadieni 8—3 vai 
Fe* : 562-2727 arba 562-2728

TEI------BE 3-5893

PR. A B. GLAVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
1907 West 103rd Streat 

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI- 
2618 W. H St. T»L 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai agal susitarimą. Uždaryta tree

.‘iui.EUAASSEIBuTlS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valstybės te
Mačiau “Naujienose” patal

pintą Valstybės teatro nuotrau
ką. Tai žiūrint j ją, kilo mintis 
parašyti apie to teatro pastato 
gaisrą, įvykusį prieš 47 me
tus.

Tas ga’sras k’lo 1931 m. ge
gužės 14 d. apie 2 vai. p. p. Re
peticijų metu, užsiegė teatro 
dekoracijų sandėlis. Kaip žino
ma, dekaracijos piešiamos ant 
drobės su al’ej’niais dažais. Tai 
jos nepaprastai smarkiai ir 
greit dega. Tuoj pastatą apėmė 
ugn’s, o liepsnos liežuviai ir juo 
di troškūs dūmai veržėsi pro 
langus. Gaisrą gesinti atvyko 
13 ugniagesių komandų.

Ugniagesiai drąsiai puol ęg- 
sinti gaisrą ir.nešti drabužius 
iš degančio sandėlio. Dūmuose 
ir nuo smalkių nukentėjo dau
giau kaip 40 žmonių. Buvo ir 
keletas sužeistų. Kariuomenės 
k:rvininkai, vadovaujami ugnia 
gesių insp. mjr. Ružancovo su 
miesto savinindybės švirkšli- 
ninkų pagalba, apsaugojo teat
ro kupolą. Nedavė liepsnai per
simesti į teatro salę. Tuo tarpu 
miesto savivaldybės ugniagesiai, 
vadovaujami brandmajoro Mak- 
simovo, d: d vyriškai gynė sceną. 
Gaisras tęsėsi apie 6 valandas. 
Sudegė daTs dekoracijų ir kos
tiumų. Padaryta dideli nuosto
liai.

Civilinė spauda kiek neigia
mai rašė, apie bendro vadovo

atro gaisras
pakeitimą, nes gaisro metu 
brandmajoras Maksimovas, ku-- 
ris visada vadavavo ugniage
siams, buvo pakeistas referentu 
D. S emaška. Bendra išvada to
kia kad vadovo pakeitimas tiek 
kautynių, tek gaisro metu ne
gali te’giamai atsiliepti darbut ■ 
Tokius pakeitimus geriau dary-i 
ti *S anksto.

To gaisro e’gą plačiai aprašė 
dienraštis “Rytas”. Jame pasi
žymėjo kariai ir šauliai, kurie! 
pas 'rod ė tikrai drausmingi.

į O remiantis karine spauda 
(ž. “K?rys”, 1934 m. Nr. 21 ir 
22) paaiškėjo, kad gaisrą gesi
no 10 kariškų ugniagesių ko
mandų, kurias sudarė 265 ka
riai. Tame skaičiuje buvo: ka
rininkų — 18, viršilų — 9, pus
karininkių — 49, grandinių — 
15 ir e'linių — 174. Jiems uoliai 
talkininkavo ir Karo policijos 
mokykla. Gasinant ypatingai 
pasižymėjo šie kirvininkai: 1 
gusarų pulko vachm. Antanas 
Tvari jonas, vyr. psk. Vincas 
J an tau sk as ir gusaras Justas 
Alton's. Ryšių bataliono — vyr. 
psk. Jonas žibąs, šarvuočių rink 
tinės — Julius Stukys. Karo po 
licijos mokyklos — jaun. psk. 
Julius Staišiūnas. Jis išgelbėjo 
K. iFetrausko drabužius, bet už 
tai buvo tris kartus dūmų už- 
troškintas. Pionierių bataliono 
e:l. Mažonas, sužeistas į galvą, 
atsisakė vykti į kareivines ir

Luctenfes Prėskos tapyba

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

• • •
"Ieškokite gero, ne pikto, kad būtumėte gyvi*. — Amoso 5:14.

Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 
dr*ag stės. Norint įstati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Įteikia taip pat pripažinti, 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 jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo Širdį ir savo valią. Tik tik- 
rieti Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasauks negali nei duoti nei 
atimti.

Viri žino, kad mirtis yra žiauri ir paliepia fciekwen<. Bet «ur yra mi
rusioji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 68629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

AV.V.W-W.h.-zzy.V.W/W»

VaL antrud. 1—4 popir 
ketvirta. 5 -7 vaL vai
Ofise lelefu 776-2880

Rezidencijos telef.: 448-5545

OR. V IT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į 

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

Tel. PR 8-1223
OFISO V AL*.: pinu., anuad., trečia d 
ir peiLKL. 2-4 ir &-8 vaL vak. š^štadie- 
--ais 2-4 vaL popiet ir kitu Laiku 

pagal susitarimą

L. siLam t S, u. F.
' OR-rHuPEDAS-PROTEZlSTAS ‘ 

Aparatai - Protezai. Med. ban- 
5jR dažai. specie h pagalba Moms. • 
wF >uch Supports, ir L t 
v<L. 9—4 ir 6—b. SestadjpTnąig 9—1 
*850 West 63rd St, Chicago* HL 6OS29

Tefaf.; PRospact 8-5084 I

I Gėles visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 6ord STREET 
Telfonei: PR ts-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishių 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel/499-131?y=".- - u

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — »ilna apo rauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8083

1914 metų

(Minimum $5,000;

\li accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings, 

naid quarterly.

1 Ypa-s
Certificate

Nuo

Midland Savings aptai 
?ujb Taupymo i. nam< 

paskolų reikalus visos mu 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parody lt 
(»a<inkejima Mes nur* 
tume būti Jums ciano- 

ateityj*
Sąskaitos apdraustos ik> 

$40,000 
2657 W. 69 STREET 

Chicago, 1L 606x9 
Tel. -925-7400

8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455

T*i 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIAT1ON 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

dirbo iki buvo užgesinus gais
ras. Ardant stogą ir nešant iš
gelbėtus daiktus, susižeidė ir 
apsidegino rankas L karininkas, 
2 viršilos, 4 vyr. puskarininkiai, 
1 grandinis iir 7 eiliniai. Nuo dū 
mų nukentėjo 2 karininkai, 7 
vyr. puskarininkiai, 4 jaun. pus 
karininkiai, 1 grandinis ir 12 ei
linių.

Pažymėtiną, kad tuo laiku jau 
buvo įsikūrusios 24 kariu ug
niagesių komandos. 12 Kaune ir 
12 provincijos miestuose.

V. Vytenietis.

Detente ir bendradarbiavimas
Plečiant: ptekybį, nu tarta už 

parduodamą rusams Pepsikolą 
pirkti Stolyčnąją vodką. Tuo 
reikalu tVįnhfpeg Free Press

— Pagerėję r^’šiai pradeda 
sudaryti visuotiną bendradar
biavimą pasikeičiant gėrybėmis, 
sumažinti antagonizmą ir įtari
mus, kurie pasireiškė tarp Ry
tų ir Vakarų paskutinėse deka
dose, — pareiškė dr. Donald M. 
Kendall, Pepsico pirmininkas. 
Į tai atsakė Juri B. žižin, vod- 
kos atstovas:

•— Lai būna Pepsi buteliukas 
ant kiekvienos sovietų šeimos 
stalo, gi kiekvienos amerikiečių 
šeimos stalą lai puošia butelis 
stolyčnosios...

• Išperėk žąsiukai po dviejų 
valandų jau yra pajėgūs sekti 
paskui savo motiną tvarkingo
je rikiuotėje.

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE

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

GAIDAS - DA1M1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA

New Quiche Made With
. North Carolina Apples

• Amerikos tūkstančiui asme 
nų tenka 676.5 telefonai, rišo 

sausio 13 d. buvo tokie pareis- yra apie 141 milijonai telefono 
kimai: _ k • - - abonentų.

EUGENIJA JONKAITIENĖ
Pagal tėvus Partilkaitė. Gyv. 2418 W. Marquette Rd.

MOVING
Apdrausti, perkrtustyrflas 

ii jvalHv atstumu.
ANTANAS VILIMAS

1 Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos Iš* WOPA, 

1490 kll. A. M.

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

Vede|a Aldona Daukus
Tekt: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Mirė 1978 metų kovo 29 d., sulaukusi 51 metų amžiaus. Gimusi 
Lietuvoje, Kaune.

Amerikoje išgyveno 20 metų. Į
Paliko nuliūdę: vyras Vincas, brolio sūnūs. 2 pusbroliai gyv. * 

Kanadoje, krikšto sūnūs — Jonas Sasnauskas Čikagoje ir Vaidotas i 
Matukaitis Kanadoje, taip pat kiti giminės, draugai bei pažįstami. 5

Priklausė SX.A. 134-tos Moterų Kuopai, Marquette Parko Na- į 
mų Savininkų organizacijai ir AnglijoM-Britanijos Lietuvių klubui. S

Kūnas pašarvotas Petkaus-Marquette koplyčioje, 2533 West g 
71st Street

šeštadienį, balandžio 1 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš kop- | 
i lyčios Į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Eugenijos Jonkaitienės giminės, draugai ir pažįsta- ’ 
mi nuoširdž ai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas- | 
kutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, giminėj

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TVA5 IF SUNib
h TTF Kl'NERAJ ttOMb

’181
f'elel GRovehill

Street
6-2345-8

• 410 bo. 50th Avė., Cicero 
pOwnhal) ■’-2108-1

fRTb MUDERNISK05 KOPLYČIOS
'IKSTF TirrOM(iBILiAM> PASTATYT)

PLEjASjE 
sukt people 
snore cartful

Orchard-fresh is the perfect description for the Red and 
Golden Delicious apples from North Carolina, because that’s 
exactly what they are. These Southern gems are the first of the 
year’s really good eating apples to Come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you well tn ■ fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over
whelmingly good, savory yet lightened by the fresh apples in 
the dish. Try this for a change-of-pace main dish at your table.

Fresh Carolina Apple Quiche
pound bulk sausage
cup chopped fresh

onion
teaspoon dried leaf 

thyme
Red DeEdOW apples,

U 
%

%

2 4
2

tablespoon fresh lemon 
juice

tablespoon sugar
cup (2 ounces)shredded 

Cheddar cheese
eggs, beaten 
cups light cream or milk 
Pastry for singl e-crust 

94neh pie
into 1/2-ineh eabet
(11/2 cape)

In large skillet cock sausage, onion and thyme until sausage 
b browned and onion is tender, about 10 minutes. Remove 
from teat; drain off osem fat. In bowl toss apples with lemon 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheese, 
eggs and eream; mix w^ll. Line a 9-inch quiehe dsh or JPį1 
plate with pastry. Turn apple mixture into dish. Bake in 350^F. 
oven 40 to 45 minules, or vntfl custard b sat. Let stand 10
minutei before cutting to serve.

'Makes; Bitfviaps

In today’s “do-tt-youreclT’ world, the Moateur decorator or 
the prof—rtonal for that matter, is turning increasingly to
•tamings*—or arehltectural spindles as they’re known in the 
trade—to proride tanc^ati^e and ImaginatiTa tooebes hi tte 
home.

Architectural spindles—yes. 
they’re the same products 
which, need to be known m 
balustrades in steiroiiie tww 
are available fit a variety of 
rireg and ftytek Bte the skTt 
the hfirii when * eatnes to 
the deoorativ* om to which 
tbeyYe now being p«L

Architects, Interior designers 
and "do-it-yourselfers’ find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
eteraetor to a MM cr offtto, 
ixrioari er woL

Spibrike ar* Mtag Bead a« 
ettmt tarin er tens, 
m room and
talaaeak er se tete tor eoCtoe

mounted an. walls and doors 
M decorative elements, wd 
as plant hnktera or aa frtBe 
elementą.

X 'A. Nerd Ox. Xrerett. 
Waah- the world* larrest

Kplndtea, produces these dec
orator ftema In nine different 
Ktytea, three different thick
nesses and in beisfcta from TU 
inches to eight feet.

The fpindtes are mpda <

on bopper-CM Mhnt MfrVrt 
to b snooth fioteh tfeaa Artak

xMBULANCI 
’ATARNAVI 
MAS DIENX 
IR NAKTJ

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEST* 
DALYSE.

VARIAI:
Chicago*

JireKtorii 
iasotiaeijos

ANTANAS M. KHlLLIPb
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

1307 So. LITUANICA AVENUE Phone. YArdt ?-34u

BIČKUS vASAITIS
.ml jOth Ave., Cicero, ill. Phone. OLympic 2-1UU.

PETRAS KlELil NAS
.346 So. CALIFORNIA AVE Phone- I.Afay.iu M54’

GEORGE F RVDMINaS
AIK s., UTUANiCA AVE TH. VAr?«

STEPONAS C. LACK IB SŪNŪS
<LACK*wnrr

£424 WES1 69th STRE£T> tC.publk 7 12*.
2314 WEST 23rd PL/\CI Vii tinta ?-647)
1028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hilta, i'L 974*441*

M54 So. H ALSTED STREET Phono: YArdo 7-111)
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ta

rz--, paskambinti Naujienų admini- 
st racijai ir jam užsakyti dien- , 

! raštį vieneriems metams. Nau- 
i j ienos už tai yra abiertis dėkin-

Stanislovas Wools iš Brid-
geporto apylinkės ilgą laiką pir
ko
krautuvėse. Jis nutarė prisidėti 
prie Naujienų 
skaitytojų vajų.
lefonavo Naujienų administra
cijai, užsisakė vieneriems me
tams. o šiandien dienraštis bu
vo jo laiškų dėžutėje. Naujasis 
mūsų prenumeratorius p. Sta
nislovas yra ankstyvosios emig
racijos tautietis, nepamiršęs sa
vo spaudos ir tautinių bei seno
sios tėvynės reikalų, domisi 
Amerikos lietuvių gyvenimu ir 
darbais, prie kurių prisideda, 
kaip matome iš pastarojo pa
vyzdžio— kreipti dėmesį į pla
tinimo vajų ir į jį atsiliepti. Dė
kui.

kioskuose bei

platinimo bei
Vakar i is te-

— Aleksas Vilda, Berwyn. 
Ill., šią savaitę išėjo pensijon. 
Ilgą laiką jis dirbo dažytoju ir 
dekoratorium šv. Kryžiaus li
goninėje. Naujienas jis gauda
vo paskirais numeriais Marquet 
te Parke iš krautuvės bei iš ge
ro draugo, jas prenumeruojan- geresnė“. Dėkui. Malonu girdė- 
čio. Prieš išeidamas pensijon ti, kad Naujienas skaito ir re- 
jis paprašė savo gerą draugą, mia patys geriausi Amerikos ir

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

> §. M. BALANDŽIO 2 D. 
nuo 12 iki 3 vai. Rockfordo Lie-1 
tuvių klube ruošiami pietūs, ku
rių visas pelnas skiriamas pa- j 
remti Naujienoms. Pageidau
tume, kad dalyvautų iš ^Nau
jienų” red a k ei jo s-admi n ist raci
jos arba šiaip įgaliotas asmuo 
pelnui perimti. Už atsilankymą 
iš anksto dėkojame.

Rengėjų vardu
Stasys Tikuišis, 
Rockford, ill.

AKLAS SKRIDIMAS

SANDCNAL INDIANOJ

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Lake County, Irxi., skyrius pas
kyrė Naujienų paramai $20 ir 
juos atsiuntė per sekretorių Ka
zį Valeiką. Dėkui valdybai ir vi 
soms tą junginį sudarančioms 
organizacijoms bei jų nariams.

— Dr. FI. Tallat Kelpša iš 5 
Evergreen Parko skaito dauge-: | 
lį lietuviškų laikraščių ir juos [ 
remia ne tik prenumeratomis, 
bet ir aukomis. Dėkui už atsių
sta $10.

—Juozas Girevičius, St.Catha 
Chester, Conn., iš anksto be ra- 
be raginimo pratęsė prenume
ratą per mūsų atstovą J. Šarap- 
nicką. Prisiųsdamas pinigus, 
jis taip rašo: “J. Girevičius skai
to ir prenumeruoja dar visą ei
lę savaitraščių ir žurnalų. Jis su 
pranta, kad spauda silpnai ver
čiasi, todėl, siųsdamas prenume
ratas, prideda ir auku. Jei būtųf 
daugiau tokių lietuviškos spau-‘ J
dos rėmėjų, kaip J. Girevičius,! 
tai mūsų spaudos ir jai dirban
čių žmonių padėtis būtų daug

(noms bei jų platinimo va
jui.

— Dėkui J. Samaičiui iš Mar
quette Parko už gerus linkėji
mus ir $7 auką, atsiustus pra
tęsiant prenumeratą. Dėkui po
niai Elzbietai K. Starr už 82 ka
lendoriui. Taip pat dėkui tos 
apylinkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas 3 mėn. tinka- 
mesniam susipažinimui.

— Bruno Kristopaitis iš Gage 
Parko, pratęsdamas prenumera
tą, atsuintė $5 auką. Dr. I. B. 
Bronushas iš Baltimorės at
siuntė $4. C. K. Tautkus iš Mel
rose Parko atsiuntė $2 už kalen 
dorių? Dėkui visiems.

— Akademinis Skautų Sąjū
dis maloniai kviečia atsilankyti 
į Norberto Lingertaičio gintaro 
ir sidabro išdirbinių parodos 
atidarymą kovo 31 d. 7 vai. vak. 
Jaunimo centre, taip pat lanky
ti parodą iki balandžio 2 d. nuo 
11 ryto iki 9 vai. vak.

— šiais metais statoma opera 
Nabucco su solistais, dideliu^

Kanados bei kitų kraštu 
čiai.

— Juozas Andrikonis,
Chester, oCnn., iš anksto be ra-1

’{ginimo pratęsė prenumeratą, o 
’ j savo gerus linkėjimus atlydėjo 
‘°.' - 1 * x’ ’ienų paramai. Tos
I valstijos tautietis užsisakė Nau- •

» i v-* A r\A x »n n/djienas 6 mėn., bet pavardės nė 
gyvenvietės prašė neskelbti. Dė- 
__ i už auką ir už dėmesį Naujie

tautie-1 choru ir ilgesingomis dainomis 
lankytojų tikrai neapvils. Nors 

‘dainos taikomos žydams, tais Man- ]. .. . ... ■ .■ laikais neturintiems savos tėvy-
I nės, bet dainos reiškiančios tė- 

. .pynės ilgesį tinka ir mums lie- 
tuviams. Ir mes neturime lais
vos tėvynės.

—Iš Lietuvių Evangelikų “Tė
viškės” parapijos kasos, buvu
sios raštinėje, žmonėms mel
džiantis, vagis pavogė 271 dol. 
J ai įvyko Verbų sekmadienį.

— Monikai Markvaldienei, 
praeitą sekmadienį stovint prie 
47 ir Archer gatvių,pribėgę trys 
jaunuoliai ištraukė iš rankų ran 
kinuką ir pabėgo. Rankinuke 
buvo keliolika dolerių ir durų 
raktai. * * :

Kas gali užtikrinti saugią 
lionę į pasirinktą vietą?

Pasiklausykite atsakymo šį 
šeštadienį, balandžio 1 dieną, 
9:10 vai. vakare per ‘‘Gerąją 
Naujieną Lietuviams’, banga 
banga 106.3 FM “Lietuvos Ai
dų” programoje.

Pareikalaukite šios programos 
nuorašo arba šv. Jono Evange
lijos knygelės. Prisiusime dova
nai. Mūsų adresas: Lithuanian 
Ministries, P.O. Box 321, Oak 
Lawn, Ill. 60454. (Pr.)

ke-
PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

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

6 KAMB. MŪRAS, 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-čia ir Narraganset. S54.000.

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

. 50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,C00 
UŽ akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

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

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

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

nių (cruises), viešbučių ir autompbilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus 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.

— “Lietuvos Aidų” radijo 
programos vedėja Kazė Braz- 
džionytė praneša, kad susipaži
nimo banketan, bal. 9 d., bilietų 
dar galima gauti raštinėje bei 
Marginiuose. Paėmę platinti bi
lietus asmenys prašomi iki bal. 
1 d. atsisakityti, o neišplatintus 
iki tos dienos bilietus grąžinti.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija.kreipiasi Į visus skai” 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji 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

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

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio,1 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, «paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiaine motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūfdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

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

♦ Zarasiskių klubo pavasa
rinis banketas įvyks balandžio 1 
d., šeštadienį Vyčių salėje, 2455 
W. 47 SL Pradžia 7:30 vai. va
karo, Bus šalta ir šilta vaka
rienė, šokiai, daug fantų lai
mingiesiems. Bilietus reikia įsi
gyti iš anksto tek: HE 4-7916. 
Skambinti po 6 vai. (Pr.)

MARDA NOR]
f608 Wert 65tk St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

DWellt MJirinklmat geros ritflet Jvilriy protely.
MAISTAS Ii IU ROPOS SANDSLIŲ.

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką;
- . ... i

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bet galimu skaitytojų reikalams | 
prašoma pasinati0oti žemiau esančiomis atkarpomis. •

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

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

Pavardė ir vardas _________________________________________________
I
Adresas ------ ------------------------------------------------------------------------ -------

SIUNTINIAI ] LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROUETTI GIFT PARCEL! SERVICE
Hei W. 69th St, Chicago, fIL 40629. — TeL WA 5-2717 

Se, HtltHd *t„ Chicago, HL 60608. — T>L 25443*

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo_
yra naujas skaitytojas. Priede_______ dol

Pavardė ir vardas -------------------------------- .
i

Adresas ----------------------------------------------

kuris

“LIETUVOS AIDAI”
KAZĖ BRAZDZIONYTĖ,

PROGRAMOS VEDĖJA
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 
Telef. - 778-5374

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ dol.

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

Adresas ------------------------------- ---- --------------------------------------------------
t

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

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

Adresas ----------------------------- - ---------------

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Šaulių Sąjungos Centro 
Valdyboje

Praėjusiuose metuose skelb
to straipsnio konkurso davi
niai jau paaiškėjo. Konkurse 
dalyvavo 7 autoriai. Tris pre
mijas laimėjusių slapyvardžių, 
atidarius vokelius pa aiškėjo 
tikrosios laimėtojų pavardės.

I- mą premiją laimėjo^ žino
mas rašytojas ir daugelio pre
mijų laureatas Jurgis Gliaudą, 
mecenatas (150,00 del.) Vy
tauto Did. šaulių rinktinė Chi- 
cagoje.

II- ją premiją laimėjo rašyto
jas, laimėjęs premijas už no
veles, Andrius Mironas. Pre
mijos mecenatas yra Klaipėdos 
jūrų šaulių kuopa. Cicero. III.

III-ją premiją laimėjo visuo
menininkas, žurnalistas Stepas 
Jakubickąs. Premijos mecena
tas vra LŠST centro valdvba.

Premijuoti straipsniai bus 
spausdinami “Kario" žurnalo 
dalyje. Tremties Trimite . [light lunches for several executives.

Premijavimui straipsnius at-. S4.50 per hour to start, 
rinko: Stefanija Kaimelienė.l at&^e™žk-
Petras Petrušaitis ir Juozasj 
Stašaitis. Konkurse daRvavu- ’ 
siu skaičius rodo, kad konkur
so keliu galima sutelkti ver
tingų ir įdomiu straipsnių.

Romui Kalantai paminklo 
statymo reikalai neskubiai, bet 
užtikrintai eina pirmyn. Ti
riamos sąlyrgos vietos, kur pa
minklas būtų statomas, taria
masi dėl projekto ir lėšų telki
mo. šaulių sąjungai, be pla
čiosios lietuvių visuomenės paJ 
ramos. paminklą pastatyti bus 
sunku. Todėl šiam uždaviniui 
pykdyti bus laukiama para
mos iš visos lietuvių visuome
nės. Romas Kalanta yra ne 
pirmas ir ne paskutinis už tau-  
tos laisvę žuvęs didvyris. Bet 
jo žuvimo aplinkybės ir plačiai Juozo Šmotelio
pasklidęs ‘Laisves Lietuvai [ ^įsiminimi! Skirsneliai 
šauksmas simboliniai išreiškia • »
visų pavergtųjų lietuvių sieki-Į atspausdinti
mus, viltį ir Lietuvai laisvės lengvai skaitoma ir]
troškimą. Jo auka parodo, 250 puslapių knyga su-
pačio sudary toje neapsakomo- krauta autoriaus troboje. ; 
je kančioje sulaukta nurUs_ įįįagęįg jr apylinkių lietuviai, 
skirta tam. kad būtų atkreip- mėgėjai, prašomi at-
tas dėmesys Į už laisvę kovo-knygą pasiimti Kitur' 
jančių tautą. 'gyvenantieji prašomi užsisakyti'

Gegulės mėn. 27 d. saulių štu 
namuose Chicagoje. šaulių Są
jungos centro valdyba rengia 
specialų renginį, iš kurio gau
tas pelnas bus skiriamas Ro ! 
mo Kalantos paminklui statyti.!

LSST cv inf •

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdraudė — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkui

4243 W. 63rd St^ Chicago 
TeL 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 — FEMALE 
Darbtninkjų Reikia

PART TIME

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

S4.50 per hour to start.

Call Mr. Weitzman 666-2050 
for appointment.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pu viendutell 
lietuvi

Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263^826 
(įstaigos) fe 
677-8489 

(buto)

185 North Watxah. A-nmcc

Pavardė ir vardas

Adresas ------- —

Pavardė ir vardas

< stresas ----------

e Didžioje kinų sienoje yra 
labai daug akmenų. Apskai
čiuota^ kad iš jų galima pasta
tyti 8 pėdų tvorą aplinkui že
mę jos ekvatoriuje.

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Knygos kaina — 5 doleriai. 
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell A?e.
Chicago, III. 60629

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

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

5 KAMB. labai modernus 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 tuo i pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

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, ge- 
rirituotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559 '

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti:

523-9367 arba 737-0397
ALEKSAS

D t M 1 5 I O
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $98 pusmečiui automobili®
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

4645 S*. ASHLAND AVI.
5 25-4775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBtI

Pardavimu ir Taisymu 
2646 WEST 69th STREET

REpvbllc L1M1

!M. ŠIMKUS 
Notary Public

Į INCOME TAX SERVICE 
j į 4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
' į Taip pat daromi vertimai, giminių 
* { iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 
j Į šymai ir kitokį blankai.

1 Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

BEST THINGS IN LIFE
Frank Zapollt

£208 Vi W.TSfh St
GA 4-8654

STATI FARM

Ablate Farm Life Insurance Company
I

Only you 
can prevent

PHASE 
BE 

ė* CAREFUL!

J
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