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GEN. HAIG PA

Šiaurės Aliaskoje atrastas Prudhoe ’įlankos aliejus, tinka geriausioms degalams. 
Šimtus milijonu dolerių vertės plieno vertės vamzdžiai ir amerikietiškai atliktas dar
bas daugeli žmonių patraukė j Aliaską. Daugelis vyrų ir moterų, išvažiavusių Į šiau
rę užsidirbti pinigų. Aliaskoje pasiliko.

I AHaska šiandien važiuoja ne tiktai turistai fpadidžiaugti gražia vasara, į>et ten 
tebeplaukia įvairūs biznieriai, kurie nori Aliaskoje apsigyventi Paveiksle matome 
1899 metais pastatytą kaimelį prie Yukon© ! upės, kai šimtais vyrai ir moterys traukė 
aukso ieškoti. Dabar Ten amerikiečiai traukia šviežio oro, pigios žemės, didelių miš
kų, ir svarbiausia — ^dolerių ieškoti.

BALTU SANTALKA, VADOVAUS LATVIS
VLIKO valdybos kovo 14 posėdyje pirmininko pa

vaduotojas J. Valaitis painformavo, kad .Balty san
talkos posėdis įvyko 1978 kovo 12.

BALTŲ santalką sudaro po tris lietuvių latvių ir estų cent
rinių organizacijų atstovai. Kovo 12 posėdyje vadovybę perėmė 
latviai. Pirmininku yra <ir. Spilner iš Pitsburgo. Posėdyje pa
sidalyta informacijomis apie Belgrado konferenciją. Nutarta 
šių metų rudenį suruošti plačios programos Baltic Forum II ir 
išleisti Baltu santalkos metraštį.

Pavergtosios Europos Tautos

Pavergtųjų Europos Tautų 
seimo Generalinio, komiteto po
sėdis įvyko VLIKo patalpose 
1978 kovo 28. Jabe dalyvavo: Al

PASKUTINIAIS 10 METU KREMLIUSDIDINO KARO BIUDŽETĄ 5%
Įvykiai Rago iškyšulyje rodo, kad Maskva 

plečia sovietini kolonializmą • v

BRIUSELIS, Belgija. — Suvažiavusiems šiaurės Atlanto 
Sąjungos atstovams gen. Aleksandras Haig patarė ilgiau nelauk
ti. kad amerikiečia; vieni išspręstų tarptautinę krizę. Iki šio me 
to amerikiečiai tai atlikdavo, bet paskutiniais dešimčia metų so
vietų karo jėgos buvo gerokai sustiprintos, todėl visiems reikia 
priremti savo petį ir padėti išspręsti kasdien vis dažnėjančitus 
tarptautines krizes.Žmogaus teisės Čilėje

Gilės prezidentas Augusto Pi
nochet pranešė, kad visiems po-(

I litiniams kaliniams bus leista ap 
banijos, Bulgarijos, Gekoslova-J leisti Gilės kraštą ir kad atei
ki jos, Estijos, Lenkijos, Lietu- j nančiais metais įvyks plebisci- 
vos, Rumunijos ir Vengrijos at-! tas naujos konstitucijos reikalu, 
stovai. (Alfredui Berzinšui ne-j Palaipsniui perėjimas iš dabar- 
senai mirus, Latvijos atstovo Į tino kariškos valdžios stovio į 
nebuvo). Iš lietuvių posėdyje da*civilinį stovį bus pravestas pa- 
lyvavo VLIKo pirmininko pa-, gal naują konstituciją, kuri bus 
vaduotojas prof. dr. B. Nemic- baigta gruodžio 31 dieną. Politi
kas. Jis yra ir Pavergtųjų Eu-į niams kaliniams bausmės galės 
ropos Tautų seimo vicepirmi- Lbūti pakeistos ištrėmimu, pasa- 
ninkas). 1kė generolas prezidentas.

Be kitų dalykų posėdyje apž- 
velgta bei diskutuota Belgrado 
konferencijos baigtis ir numatjr 
ta /Pavergtųjų- Europos Tautų 
seimo ateities veikla, susijusi su 
artėjančia Pavergtųjų Tautų 
Savaite.

Kalbant apie Belgrado konfe-'New Yorko miestas uždrausti, 
rencijos eigą ir vertinant jos Nors "rimtai abejodamas” ar 
baigtį, susipažinta su Amerikos j miestai turi teisę uždrausti trans 
elegacijos nario Belgrado konfe- portą, federalinis departamen- 
rencijoje Kalifornijos universi- tas pasisakė neturįs galios drau 
teto profesoriaus Korbonskio įdo dimą atmesti.
miu pranešimu. Iš jo paaiškėjo Tuo tarpu valstijų legislatū- 
būdingų dalykų: kai kurie dele-’rų organizacija pareiškė Kong- 
gacijos nariai nebuvo supažin- resni kad federalinė valdžia 
dinti su Amerikos siekiamu, Bei! turėtu duoti valstijoms veto- ga- 
grado konferencijoje, tikslu, bet ]ja tuomet yra parenkamos 
iš antros pusės jie buvę Valsty- branduoliniams atlaikams suver 
bes Departamento instruktuoti, timo vietos.
konferencijos metu, nekelti kon-l 
krečia žmogaus teisių pažaidos 
pavyzdžių, o jiems iškilus, nemi
nėti vardais valstybių, laužanių 
Helsinkio Galutinio akto nuosta
tus. (Elta)

Vargas su atomais
NEW Yorkas. — Transpor

tam jos departamentas nenoriai 
sutiko, kad panaudotų atomų 

; branduolių atlaikus gabenti sun 
jkvežimiais per Manhattaną gali

LIBANE NORVEGAI SUSTABDĖ IZRAELIO Izraelis kraustosi iš LibanoKARIUOMENĖS DALINĮ, LIEPĖ GRĮŽTI
Prancūzai paleido kulkosvaidį į palestiniečius, 

nenorinčius atiduoti ginklu ir pozicijų

WASHINGTON. D. G. — Se- 
! kretorius Cyrus R. Vance Ikidi- 
j jo kongreso komitetui apie ivy- 
jkius I^etų Libane. Be kitų daly- 
1 kų. sekretorius pastebėjo, kad 
dabartinių metu nėra prasmes

TėLAVIV AS, Izraelis. — Norvegų kariuomenės dalinys, pri- tikrinti, ar Izraelis. isiveržda- 
žiūrįs Golano aukštumoje esančias Libano pasienio pozicijas, ket-, mas Į Libaną, sulaužė susitari- 
virtadienį sustabdė gerai ginkluotą Izraelio kariuomenės dalini. I mą dėl Amerikoje įsikytų gink- 
patruliuojanti pasienį ir norėjusį pasiekti penkių kilometrų at- lų. Izraelis prižadėjo atšaukti.sa- 
stumoje esantį Haberija kaimelį. Norvegų kariai sustabdė Izraelio vo karo jėgas iš Libano. Dalį 
dalinį, pasiginčijo su Izraelio karo vadu, o vėliau įsakė izraelitams, savo karių jis jau dabar atšau- 
apsisukti ir grįžti į savo vietas. Norvegai neleido izraelitams už- kė. Jeigu atšauks, tai tyrinėji- 
imti tų pozicijų, kurias izraelitai anksčiau buvo užėmę. Izraelitai į mas nereikalingas. Jeigu neat- 
pastovėjo. apsisuko ir grižo į Golano aukštumose esamas Izraelio } šauktų, tai tada tektų visą klau-

Gen. Baig. šiaurės Atlanto • 
Sąjungos karo jėgų vadas Euro 
poje. pareiškė ir skaitmenimis 
įrodė, kad paskutiniais dešimčia 
metų sovietų valdžia kiekvieną 

i metą išleisdavo karo reikalams 
nuo 4'/ iki daugiau.

Sovietų valdžia moderniais 
ginklais apginkdavo savo karius 
ir susidarė didoką atominių gink i 
lų atsargą. Amerikiečiai, vykdy-f 
darni tarptautinius pasižadėji-Į 
mus. karo išlaidas mažindavo.. 
tuo tarpu Maskva elgėsi atvir-Į 
kščiai. Josios diplomatai nuolat 
kalba apie taiką, bet maršalai 
reikalauja daugiau pinigų ir sti 
prina ne tik aviaciją, atominius 
ginklus, bet ir pėstininkus, kul
kosvaidžius ir tankus.

Gen. Haig kailis klausėsi Eu-

Parkas dalino 
pinigus korėjiečiams

WASHINGTON, D. C.
Tongsun Park pareiškė, kad jis 
dalino pinigus ne tik kongreso 
atstovams, bet ir korėjiečiams, 
kad jie neįsižeistų. Jis tvirtina, 
kad vienam įtakingam Korėjos 
ŠIA pareigūnui davė pusę mili
jono dolerių, kad jis “neįsižeis
tų''. Patyręs, kad Parkas dalino 
pinigus amerikiečiams, o jei 
jam neduotų, tai jis turėjęs pa
grindo “įsižeisti”. Pusę milijo

no jis atidavęs gen. Yang Doo 
Wan. kuris bu\ o reikalnigas nau 
jai prekybos bendrovei steigti. 
Parko pareiškimas kongreso eti
kos komitetui sukėlė dideli rū
pesti įstatymų leidėjų tarpe.

pozicijas.

Egiptas nepasitiki 
Izraelio premjeru

KAIRAS. Egiptas. — Egipto

simą nuodugniai ištirti. Kongre 
so atstovai patenkinti, kad bus 
galima apsieiti be tyrinėjimo.

Naujas dienraštis 
greit ‘subankrutavo

NEW Yorkas. — Naujai

Tikrina Kongreso 
atstovu rekordus

WASHINGTON. — Federali- 
niai prosekutoriai. investiguoda 
mi tvirtinimus kad kai kurie 

{kongresmanai, kain Kongreso 
atstovai, savo itaka panaudoja 
savo asmeninei naudai, paprašė 

įs- Atstivų Rūmų dviejų Pensilva-
teigtas dienraštis The Tribune irijos (abudu demokratai) ats- 
trijų mėnesių nesulaukęs užsi- tovu Daniel J. Fiood ir Jošua 
darė ir likvidavosi. Leikėjas Leo JEilberg bankų rekordus. Taip 
nard Saffir nusiminęs pranešė į nat 'nanrašė buvusio kongresma- 
laikrašcio štabui, kad jokiu bū- no Otto Passman (L-La) pak- 
du nebeįmanoma toliau pakelti vitavimo kelionių, padarytų 
išlaidas. Garsinimų po 4 arba- rvšrum su Korėjos miliionie- 
5 puslapiai penkių dienų savai- riaus Tongsun Parko Įtakos 

tėję bulvarinis laikraštis nega-j Amerikoie naoirkinėiimo byla. 
Įėjęs išsiversti be kitų sunkumų Flood ir Eilberg visus įtarinė- 
turėdamas distribucijos (pla 
tinimo) problemas.

KALENDORSLIS

jimus atmetė paneigė.
EiTbergo pastangomis buvo 

atleistas iš tarnybos Pensilvani 
jos U. S. prokuroras David Mars 
ton, kai Įtarimus jis prieš FiJber 
gą įteikė teismui.

BIRMINGHAM. Ala. — Eks
pertai nustatė kad patogumui 
ir darbo našumui pagerinus gru 
du milžinus "magazinus (šilo*Balandžio 7: Uršč, Aibas,

Kiną, žadgailė, Minvydas,- padaugėjo ekspliozijų grės
Nžmgaila. fn,£ Trijų universitetu tirinėto-

Saulė teka 5:26. leidžiasi' ia« raA>-A957 metM to“

6:21.

ropos karo vadai, vyriausybių 
atstovai, krašto apsaugos minis
terial ir tikslias žinias renkan- 
tieji specialistai. Visos žinios ro 
do, kad sovietų karo vadovybė 
sustiprino sovietines pozicijas 
Rytų Europoje ir bet kuriuo me
tu gali įsiveržti Į Vakarus. Ame 
rikiečiai ir toliau seks sovietų 
karo vadų planus ir daromus 
žingsnius, bet jie norėtų, kad 
Vakarų Europa. !>e kasdieninio 
biznio, dar pasirūpintų ir apsau
ga nuo gerai ginkluotų sovietų 
karo jėgų.

Gen. Haig pastebėjo, kad pas 
kurinių savaičių Įvykiai Rytinė
je Afrikoje, ypač Įvykiai Rago 
iškyšulio srityje aiškiai rodo, i 
kad Kremliaus valdovai visai ne 
sirengia atšaukti savo ir Kubos 
karo jėgų iš Rytinių Afrikos pa 
kraščių, bet rengia Etiopijoje? 
steigti stiprią sovietų laivyno

j _ FRANK Walus pristatė teis
m ui liudijimą kad nuo 1940 metų 
iki 1945 metų jis dirbo ūkyje. 
Jis nebuvo Lenkijoje ir negalėjo 
žudyti žmonių.

—žmonių žudikas David Ber
kowitz yra pasiruošęs prisipa- 

•žinti teismui, kad jis kaltas.i JIspanijos dykuma
MADRIDAS. — Ispanijai rei

kia daug daugiau miškų ir tven 
kinių ir upių sureguliavimo kad 
Ispanijos neištiktų Afrikos Sa- 

j haros likimas, perspėja geologai 
Sausros ir smarkūs potvyniai 
gresia visą dirvožemį sunaikin
ti.

Ispanijoje tik vienas trečdalis 
žemės betinka agrikultūrai, o 
geologų apskačiavimu, 2,000 me-

Prancūzai susirėmė 
su palestiniečiais

Tyrės srityje palestiniečiai 
laikė kelias pozicijas ir jų neper- 
leido prancūzų kariuomenės da-Į
liniui," turinčiam palaikyti tvar-f prezidentas, karo ministeris ir 
ką Tyrės uosto ir apylinkės sri-j visa eilė diplomatų visai nepasi

tiki dabartiniu Izraelio premje 
ru Menahem Begin. Premjeras I 
Begin kelis kartus turėjo progos 
susitarti ir pasirašyti separa

• tinę taiką su Egiptu, bet jis ne
pasinaudojo proga. Kiekvieno 
susitikimo metu Beginąs keisda
vo taikos sąlygas. Pradžioje jis 
labai džiaugėsi prezidentu Sada^ 
tu, jo kelione i Jeruzalę, bet vei-Itais ir to trečdalio pusė bus Sa
kiau Jo reikalavimai didėdavo.] hara virtusi.
Jis sutiko su principu, kad visos l - —..................
Izraelio karo jėgos privalės pa
sitraukti iš Sinajaus, o vėliau jis 
aiškino, kad taikos sąlygos turi 
būti griežtesnes. Jeigu jis ir atei 
tyje panašiai kaitalios Izraelio 
poziciją, tai niekas nenorės su 
juo susitikti ir vesti bet kokius 
pasitarimus.

tyje. Izraelio kariai buvo pasi
ryžę išmušti palestiniečius iš 
užimamų pozicijų, bet Įsakymas 
nutraukti karo veiksmus išgel
bėjo palestiniečius.

Izraelio aviacija ir artilerija 
būtų išmušusi palestiniečius, bet 
jie nepanorėjo sužeidimų rodyti. 
Izraelitai pasitraukė iš Tyrės 
apylinkės, kai atskrido prancū
zų kariuomenės daliniai. Prancū 
zai nepuolė palestiniečių pozici
jų. nes manė, kad palestiniečiai 
gaus jsakyma iš Jasir Arafato 
atiduoti ginklus ir keliauti j 
šiaurę. Izraelitams paleidus į 
prancūzų pusę kelias raketas, 
prancūzų kariai paleido kulkos
vaidžių ugnį palestiniečių kryp 
t imi.

CHICAGO. — Gubernatoriui 
Thomsonui tarpininkaujant, Co
ok apskrities Respublikonų ko
miteto pirmininku vieton ligi 
šio! buvusio Harold Tyrrell pas
kirtas avd. J. Robert Barr, lig- 
šiol tos partijos komitetininkas 
Evanstone.

— IZRAELIS labai bijo, kad 
JAV kongresas nepradėtu nagri 
nėti, ar izraelitai, besiverždami 
į Libaną, neturėjo Amerikos gin 
klų. Amerikiečiai draužia jųkių eksplioziju būdavo per me

tus laiko Od &8, bet nuo tol jų ginklus naudoti kitu tautu puoli 
Pasirodys saulė* štltesnis^ padaugėjo flrf daugiau kaip 1. muL

Brežnevas serga leukemija
WASHINGTON, D. C. — Ge 

rai informuoti žmonės tvirtina, 
kad sovietų komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Leonidas 
Brežnevas turi leukemiją. Be to, 
jam yra Įdėtas širdžiai impulsus 
duodantis laikrodėlis. Be to, so
vietų vadą kankina emfezyma, 
nuo kurios jis įvairiomis priemo 
nėmis bando gintis. Nežiūrint 
šių negalavimų, Brežnevas važi 
nėja į susirinkimus, pirmininkau 
ja ir dažnai sako pagrindines 
kalbas.

• Tačiau ir čia didžiausiu kalti
ninku skaitomas žmogus, dau
giau kaip pusę Tiberijos pusia
salio paversdamas dykuma. Sa
hara! paruošdams nuogą kelią 
šiaurėn. Labiausiai kaltinamas 
diktatoriaus Franko režimas, 
kurs per 40 metų žemę prievar
tavo, jos apsauga nesirūpino ir 
žemės erozija žengia pirmyn.

Geologu apskaičiuota, kad ero 
zija kasmet sunaikina po bilijo
ną tonų gerojo derlingojo dirvo
žemio.

bazę. Sovietų aviacijos bazė Etio 
pijos aukštumoje ir sovietų lai
vyno bazė kuriame nors Somali- 
jos uoste pakenktų ne tik Per-Į 
sijos įlankos valstybėms, bet^ 
sutrukdytų laivų juėjimą i Indi-j 
jos vandenyna pačiame Atlan
te

-- JERUZAL&Je įvyko keli 
susirėmimai tarp izraelitų ir ara 
bu. Vienas Izraelio kareivis nu
šovė jauną arabiuką.

— JERUZALĖS aerodroman 
izraelitai privežė tiek daug dar
žovių, kad lėktuvai negalėjo jų 
išvežti. Kalnai daržovių genda 
aerodrome.

Gen. Haig rimtais sakiniais, pa 
remtais tikslais duomenimis, iro 
dinėjo sovietinio imperializmo 
planus ir pastangas pavergti 
laisvąjį pasaulį. Maskvos propa 
ganos mašinerija veda propagan 
dą Afrikos juodiesiems išlaisvin 
ti, bet tuo pačiu metu ji bando 
primesti jiems dar sunkesni so
vietinį kolonializmą. Gen. Haig 
patarė europiečiams rimtai su
sirūpinti.

Sovietų valdžia nori isistiprin 
ti Raudonojoje jūroje. Persijos 
lankoje, kad vėliau galėtų pa-f 
grobti visas degalus gaminan-l 
čias valstybes ir nustatinėti aliej 
jaus ir įvairiu degalų kainas vi-1 
same pasaulyje. Jeigu laisvojoj 
pasaulio valstybės neparodys or- Į 
ganizuoto pasipriešinimo, tail 
sovietų agentai ir diplomatai be - 
didelio karo pavergs Persijosi 
įlankos valstybes. Be to. jie jau Į 
pavergė didoką dalį Pietų Afri
kos. Minėtos tautelės vos spėjo 
atsikratyti kolonializmo, dabar 
sovietu valdžia moderniausiais.
ginklais bando primesti joms . O- I |anf.o Sausumos vyriausias vadas, 
vietinio imperializmo kolonializ Ji* p«t*re Europos biznieriams nos-

inausti. bet pasirūpinti bendra aps*u-
■ ,19*. .
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

M. ŠILEIKIS Poilsis (Tapyba)

Aš* jos iškrypimus), anglą tapyto- 
tikrai jas John Constable, buvo pu

siau daltunislas (silpnai spal-

Ar galima akimis pasitikėti?
Žmomk kurtais pasako: 

savo akimis mačiau 
mačiau". Su luu reikia sutikti,
bet yra ’ūkių atvejų, kad ir 
pats neguli būti tikras, kadi presiunislas Cezanne, buvo 
tikrai matei, kaip ir ka matei,j trumparegis. Bet visi jie buvo 
Mat, ne visi žmonės mato tą. geri tapytojai. Skirtingas sko- 
palį daiktą vienodai. Toks ne-’ uis ir matymas yra. prigimta 
vienodas matymas yra fizinis, žmogaus fizinė ir dvasinė sa- 
ir psichologinis reiškinys, pri-Į vybė. 1.) Matymas pažadina 
klausantis ir nuo aplinkos —’jausmą, 2) skonis daro spreu- 
šviesos, spalvų bangu virpesio.: dimą. Bet mus gali vis dėl to 
Dienos šviesa keičia aplinkos klaidinti keli faktoriai: vakar 
išvaizdą, net ir nuolaiką. Žino- tas pats daiktas atrodė taip, 
gaus temperamentas* skonis nė o ėiandien jau kitaip. Kodėl 
ra vienodas, taip ir matymas vakar šito paveikslo spalvos at 
yra skirtingas.

Sunku nustatyti, kad 
dviejų asmenų matymas tiles-/ 
liai vienodas, mat, matymas 
glaudžiai rišusi su žmogaus 
skoniu. Tas pats daiktas vie
nam patinka, o kitam ne. Ko
dėl? Todėl, kad 1) piigimtis, 
2) išsilavinimas, 3) sprali- 
mas įvairuoja. Tačiau ne tai 
svarbu, svarbu vra tas kad 

- j

tas pats asmuo, Ir patį daiktą 
vieną kartą mato taip, o kitą 
kartą jau kitaip. Menininkai 
šitą "misteriją” žino, (kaip to
liau matysime), jiems taip pat 
kyla abejonių, ar tikrai mato 
teisingai, ar lygiai taip atro
do nutapytas daiktas, koks jis 
yra? O gal kitam tas pats pa
veikslas kitaip atrodys? Kaip 
pavyzdį paimu toki: Dailinin
kas atsineša į savo ateljer nu
silupęs kopų gamtovaizdi ir 
nustemba. Jo saulėtoji kopose 
diena, viduje atrodo kaip lie
tinga diena... Todėl taip atsi
tinka, kad spalvos skalėse pa
sikeičia kitoje aplinkoje. Vie
ną dieną, pa v., paveikslas at
rodo “linksmas" o kita diena 
“paniūrės", neturi gyvumo. Pa 
veikslas ilgai laikytas tamsio
je vietoje, netenka tam tikro 
procento spalvų “energijos’’, ki 
taip tariant “įtampos”.

Reikia turėti galvoje* kad 
spalvos pigmento dažnose ne
beturi liek šviesos stiprumo 
kiek turi pati šviesa, kurioje 
laikosi spalvos. Vėliau maty
sime kas yra spalvos ir kaip 
jos atsiranda ir dingsta. Yra 
žmonių, kurių optinis apara
tas turi fizinių trūkumų: toks 
asmuo visuomet ginčysis 
matvmo skirtumo su kitu as-Į atsisakė nuo Goethes klaidin- 
meniu. Yra net dailininkų 
matymo defektais. EI

rodė gražios, o dabar per daug 
b-.J^žalios. Juk niekas jų nepakei

si lė. Kodėl vakar mano tėvo nu
tapytas portretas ant sienos at 
rodė toks natūralus ,o šiandien 
kai ant jo veido saulė šviečia* 

labai raudonas?

Spalvos žmogaus akis '"ap
gaudinėja”, tarytum chamele- 

i cnas, — prie kokio daikto pri- 
[ siglaudžia, tokios spalvos pats 

pasidaro. Prieš Italijos Rene
sansą apie spektrologiją buvo 
mažai težinoma ir nebuvo jo
kios mokslinės sistemos šioje 
fizikos ir chemijos srityje. 
Spektro mokslu susidomėjo re 

■ nesauso dailininkai, italai ir 
vėliau kiti Vakarų Europos me 
nininkai, ypač flanias Van 
Dick ir italas Leonardo da.

i 

Vinci. Jau buvo padėti pagrin
dai tolesniam spalvos ir švie
sos mokslui. Leonardo da Vin
ci darė diagramas ir hologra
mas. bet spalvų rato jis neiš
rado. Tą darė Isaokas Newto
nas. Bet spalvų spektrą jis tei
singai nustatė: tik vietoj 6, pa 
darė 7, t. y. septintoji jau tre
čiosios “genkartės" spalva. Spal 
vų fizinė reakcija vaidina svar 
bu vaidmenį* žmogaus gvveni- 
me; spalva yra gamtos organiz 
me, augalijoje* maiste ir k t. 
Spalvos be šviesos neegzistuo
ja. Da Vinči, kaip universalus 
menininkas, be kitų inžineri
jos mokslų, jis daug studijų 
atliko fizikos srityje, kartu ir 
spėk Irologij os mokslo srityj’e. 
Jis padarė pradžią spindulio 
lūžio ir spektro susigrupavimo 
sistemoje.

Renė Descartes (1596-1650) < 
deb buvo vienas iš tų, kuris pirmas J

su i gos teorijos, kad spalvos yra 
I Greco- šviesos ir šešėlio jungines. Go- 

lurejo akiu stigmą (pioporci-: eibes teorija tik dviem atve-

{CYCLE UPS

jais teisinga, kad skirtingų spaljspalvų, ir garsą harmonija, su
kelia naujus įspūdžius ir nau
jus mintis, nukelia į kitą, net 
ne realų pasaulį.

Newtono teorija yra viena iš 
meksliškiausių. Darydamas pa 
gerinimus* per teleskopą pas
tebėjo, kad šviesos spindulys, 
eidamas per prizmę, išsiplečia, 
pasiskleidįia ir pavirsta į spal 
vas\(spektre). Newtonas ir to
liau darė eksperimentus spal
vų fizinės energijos melavime, 
derindamas emocinius reiški
nius, ir muzikos garsus pagal 
7 spalvų spektre matomą sis
temą. 7 gaidų dia toninis virpė 
jimas muzikos skalėje, yra re
liatyvus spalvoms. Jis rado, 
kad raudonos spalvos yra di
delės, o violetinės mažos. Pa
gal Newtoną* yra vienas spal
vų šaltinis — didžioji šviesa, 
iš kurios gimsta trys pradinės 
arba pirmynės spalvos: Rau
dona, Geltona ir Mėlyna. Jei
gu tų trijų spalvų nebūtų, tai 
nebūtų kitų įvairiausių spalvų. 
Iš tų trijų pirminių spalvų che 
niinių procesų gauname tiek 
spalvų, kiek tik mokame pasi
gaminti. Yra dar du vad.' ne
utralūs elementai, tai baltas ir 
juodas, ne spalvos, tik maišo
ma su spalvomis reguliuojant 
spalvas pagal šviesesnę ar tam 
sesnę toninę skalę. Spalvos tu-- 
ri grožį. *

Žmogus apskritai yra jaut
rus šviesai ir spalvai. Juo švie 
sa šviesesnė, juo aiškesnė ir stip 
resnė spalva. Kaip jau minėta, 
nėra spalvos be šviesos. Atei
na naktis, šviesa 7 ir spalvos 
dingsta. Spalvų vietą užima 
“juodasis” elementas, bespalvė 
medžiaga. — anglis. Be spal
vų gyvenimas bųttį neįmano
mas nei žmonijai, nei florai. 
Yra žmonių deltrinistų, kurie 
Spalvų nemato, jii gyyeiiįmas, 
kas žino, gal kiek nuskriauš- 
fas, kai mums spalvos turi dar 
f r simbolinės rėikšihės: liūde
sio simbolis meiles simbolis 
gedulo simbolis ir pan. Spal
vos net burtuose vaidina tam

vu baugus turi skirtingą grei
tį — greitoji yra ra u du n a, lė
toji — mėlyna.

Roberto Boyle ‘^Sxperimea- 
la et Consideracion de Colori- 
bus” (1680) knyga* išleista lo
tynu kalba. Jis, Boyle, anglas, 
fizikas ir chemikas, kalba apie 
Aristotelio teoriją, kad šviesa 
turi judėti, visos spalvos be 
šviesos neegzistuoja. Boyfe 
dar prieš Newtono laikus, pri
ėjo išvados, kad spalvas im
pulsyviai pagauna optinis or
ganizmas. Spalvos akis palie
čia įvairiais budais: pagal spin 
dalių staigumą ir lėtumą. Jis 
duoda tokį palyginimą: Jeigu 
išeina iš stiprios šviesos į tarii- 

. sesnį kambarį* tai iškart “apan 
ki”. Tas pats bus, jeigu pada
rysime atvirkščiai: iššokęs iš 
didelės tamsos į stiprią šviesą,
— "‘apaksi”. Taip atsitinka to
dėl, kad akių retina staiga su
trenkta, nespėja atsigauti.

Izaokas Newtonas (1642- 
1727) praplėtė žinias apie spal 
vų mokslą ir jis šioje mokslo 
srityje laikomas patriarchu. Jis 
buvo pirmas, kuris sudarė spal 
vų ratą, šiandien pasaulis ži
no, kad Newtonas įrodė, jog 
visos spalvos — fizine prasme,
— sutelpa baltoje šviesoje. Re 
nė Descartes, “Principia Phi- 
losophiae” rašė apie šviesos ir 
spalvos santykį erdvėje* bet 
mokslininkai vėliau pripažino 
Leonardo da Vinčio paprastos 
nę spalvų sandarą prizmės sis 
temoje. Pitagoras nurodė spal
vų ir garsų elementus, gretin
damas juos su diatonine muzi
kos skale. Gaida C — raudona 
spalva. Gaida G — mėlyna ir tt

Spalvų ip muzikos garsų po
veikis atsiliepia į jausmus, pa
žadina jautrumą, sudomina

tikrą rolę... Pav. Vėlynių naK- 
lyį, vaikai rėdosi visokiomis 
baidyklėmis, raganomis ir pan.'

Spalvos ir šviesa palaiko 
mūsų optinę sveikatą. tiktai 
nereikia akių pervarginti per 
stipria šviesa. Niekad nereikia 
žiūrėti neapsaugotom akimis 
į saulę, nes laikinai galima 
apakti ir net galima akis ne
pataisomai pagadinti.

M, S.

VIDURAMŽIAI
Aschaffenburg. — Vakarų Vo 

kietijos teismuose prasidėjo pro 
cesas, kurs labai primena Tam
siuosius amžius. Teisiami du 
(Rymo) katalikų kunigai — 67 
metų amžiaus kun. Arnold Renz 
ir 40-metis kun. Ernest Alt ir 
Joseph Michel su žmona Anna 
tėvai 23 metų dukros Annelie* 
ses. Annelisse mirė nebepakel- 
dama bado ir egzortų bevarant 
lauk ją apsėdusį “velnią”. Visi 
keturi kaltinami žmogžudyste.

Kaltinamajame akte parašy
ta, kad daktarų nustatyta, kad 
Annelese sirgo puolamąja liga 
(epilepsija), bet kunigai nustatė, 
jog ji yra “velnio apsėsta” ir 
gavę is savo vyskupo leidimą 
pradėjo “gydyti” egzorcizmo 
metodais, kurių vienas buvo ne
duoti valgyti ir nieko stiprinan
čio. Kadangi velnias eiti lauk ne
siskubino, mergina išbadėjo, vi
siškai nusilpo ir mirė.

Kaip abudu kunigai taip tėvai 
žinojo kad AhnėliėSe yra prie 
mirties ir kad tik medicina gali 
ją išgelbėti, bet tos pagalbos at
sisakė kviesti.
Tėvas paprašė teisėjo leisti kai 

tinamiesiems prieš teismą pra
dedant truputį pasimelsti, bet 
teisėjas atsakė, kad esame teis
mo salėje, o ne bažnyčioje.

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tt*lny»)

Į mano klausimą, kas įvyktų, jei į notą būtų duotas 
nepalankus atsakymas, ponas Beck’as atsakė, kad tada 
padėtis būtų rimta. Iš jo tolimesnių, ne visai tikslių žo
džių aš įgavau įspūdžio, kad šitokiu atveju galėtų įvykti 
karinis konfliktas. Bet Beck’as pabrėžė, kad jis atveju, 
jei visas reikalas įgautų rimtesnio pobūdžio, susižinotų 
su Vokiečių Vyriausybe; šį ketinimą jis dar sykį patvir
tino vėliau, pastebėdamas, kad jis supranta mūsų susi
rūpinimą įvykiais kaimyninėje Lietuvoje ir nenori jokių 
staigmenų. Į mano klausimą, ar nota suformuluota ulti
matyviai, Beck’as atsakė teigiamai ir į mano tolimesnį 
teravimąsį pareiškė, kad nustatytas 48 (keturiasdešimt 
astuonių) valandų terminas.

Baigdamas Beckas pakartojo, jog Lenkijos reika
lavimai nuosaikūs ir jis tikisi, kad Lietuva juos priims.

Moltke (Vokietijos Reicho Ambsadorius Varšuvoj)
(1) Neatspausdinta (2051/448245-248).
Konstantin Stachys, lietuvių mažumos vadas Vil

niuje, buvo pradžioje tik apkaltintas propaganda mažu
mos naudai, bet vėliau dėl spekuliavimo valiuta buvo nu- 

Į baustas vienerių metų kalėjimu.
(2) Nota buvo Lenkijos Įgalioto Ministerio Taline 

(Revely) perduota Lietuvos Įgaliotam MinisteriuL No
toje reikalauta, kad Lietuva 48 valandų laikotarpyje su
tiktų užmagzti normalius diplomatinius santykius.

žiūr. Schultness’o Europos Istorinį 1938 h. Kalen
dorių, Miunchenas, 1939, puslapiai 488-489; taip pat Už
sienio Politikos Metraštį 5-toji laida, 1939, pust 201.

(3) žiūr. dokumentą No. 273.
(4) Aktuose (241/158064) nepasirašyta pastaba su 

Weizecker’io (Vokietijos Užsienio Reikalų Ministerio 
pavaduotojas), pavarde ir nurodymu: Į archyvą. Atro
do, kad šis nurodymas kartoja atitinkamą atsakymą- 
Beck’ui ir skamba šitaip: Pranešimas Ponui Beck’ui. 
Dėkoju už sutikimą, duotą kovo 17 d. Mės tikimės, kad 
šis sutikimas taip pat galioja ateičiai, nes savaime su
prantama, kad Vokietija suinteresuota visais įvykiais 
Lietuvoje, kurie liečia mūsų karinę padėtį.
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n$s and Loan
v*»nt most common ridmf 
problems. Make it a routine; 
Kawasaki surest* H will 
make the ride caft tod 
much more fun.'

• Vidutinis apyvartoje esan
čio banknoto amžius yra tik 18 
mėnesių. Iždo departamentas 
Susidėvėjusius banknotus pakei 
čia naujais.
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Check your drive chafo you observe here before 
riding as part of a gen®n»l safety inspection.
mey n*ed adjust!*? up or 
down.

By deve’oping the 
of checking your cycle each 
time you ride, you pre-
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CompwaM 

Quarterly
OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 7V*%

' Do A Pre-Ride Inspection1
motorcyclist should 

take two minutes to give his 
bike a general safety inspec
tion before he rides.

Kawasiald Motors Corp. 
USA, from its Santa Ana, 
headquarters, recommends 
the following check list:

Drive Chain. Check your 
drive chain for wear and lube 
if needed. This will reduce 
wear and insure smoother 
operation. The drive chain 
thould be adjusted to man
ufacturer’s specifications. 
Check your operators 
manual.

Tires. Check the condi
tion. Are they properly in
flated? Incorrect air pres- 
ture wiB affect the handling 
of your cycle and may cause 
uneven wear.

Cables. Check to be sure 
Hone of your rabies are 
frayed, loose, kinked or in 
need of adjustment.

Light* a*d Horn. Test 
your beadlight, tail-light, 
him signals and bom. Are 
they working? Next, apply 
your brakes to check the 
brake light Finally, check 
the aim of your headlight It

PASSBOOK 
SAVINGS... 
tf» bestwiyto

see us for 
financing

AT OUR 10W MTB

MJ WEST CERMAK HOAD

BOOTSt Mon.TtM.FTl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

F14/016-014. | x ■
Reicho Užsienio Reikalų Ministerio Raštas

RM 176 Berlynas, 1938 in. kovo 18 d.
Lietuvos Įgaliotas Ministeris aplankė mane šian

dien 13 vaL (
Aš pareiškiau jam, remdamasis Lietuvės Užsienio 

Reikalų Sekretoriaus Kaune prašymu draugiškai patar
ti, ką daryti, kad Reicho vyriausybės nuomone Lenkijos 
nota yra labai nuosaiki ir todėl patartina besąlyginiai 
priimti Lenkijos pasiūlymą. Fiurerio nuomonė esanti to
kia pat — jis aptarė su manim visą reikalą.

Mano asmenišku įsitikinimu Lietuva kiekvienu at
veju turėtų priimti sąlygas, kurių negalima pakeisti. 0 
priešinimosi pasekmių neįmanoma numatyti- -- .

Įgaliotas Ministeris šaulys pareiškė man, kad Lie
tuvos vyriausybė esanti pasiryžusi atnaujinti diploma
tinius santykius su Lenkija. Bet vis dėlto Lietuvos vy
riausybė būtų dėkinga, jei Reicho vyriausybė tarpinin
kautų deryboms su Lenkijos vyriausybė ta prasmė, kad 
diplomatinių santykių atnaujinimas neturėtų įtakdš į 
tolimesnius Lenkų — Lietuvių pasitarimus, nes prieših- 
gu atveju jau iš karto būtų pažeisti ultimatyviu Lenki
jos notos tonu, j , ’

Aš atmečiau pasiūlymą tarpininkauti Lenkų — Lie
tuvių konflikte ii' pareiškiau ponui . Įgaliotam Mihiste- 
riui Sauliui, kad Vokietija neturinti pagrindo kištis į šį 
reikalą Butų, atrodė, geriausia, jei Lietuvos atstovas 
Revelyje pasikeitimo notomis su Lenkija metu painfor
muotą Lenkiją apie Lietuvos paskelbtą šiuo reikalu. Gal 
Lenkų vyriausybe rastų galimybes nusileisti santykių 
atnaujinimo būdo ii’ formos atžvilgiu.

Be to aš pareiškiau Lietuvos Įgaliotam Ministeriui, 
kad tvarkant Lietuvos — Lenkijos santykius būtų pa
geidautina taip pat pagerinti Vokietijos * ir Lietuvės 
santykius. Ryšium su šituo aš pastebėjau, kad Neumann 
— bass byloje 6 įkalinti vokiečiai vis dar sėdi Lietuvos 
kalėjime ir aš taip pat priminiau, kai kuriuos vokiečių 
nusiskundimus Klaipėdos krašte. Aš pridūriau, kad Vo
kiečių — Lietuvių santykių sutvarkymas, savaime su
prantama, neturi nieko bendra su Lenkijos reikalais. 
Bet, kadangi tai yra Lietuvos Įgalioto Ministerio pirma
sis apsilankymas pas mąne», tai aš noriu pasinaudoti Įpj'o- 
ga ir iškelti šiuos klausimus? ' -‘H j H

(Bus daugiau)

VISI BIZNIERIAI
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I. VILIUŠJS

Dar šešioliktos Vasario šventes proga

sarip suėjo (X) metų nuo to 
laiko, kai 1918 metais Lietu
vos Taryba \ilniuje pasinis*’-

lausomyKės atkūrimo aktą ir 
tai paskelbė urbi ai orbi vi
sam pasauliai.

22 rnetūs Lietuva džiaugėsi 
savo laisve, darė milžinišką 
pažangą visose savo kuitūri-! 
nėse ir ekonominėse srityse.

Kartu, štai jau 33 metai,’ 
kai. lietuvių tauta neša bia«i- 
riausį vergijos jungą, kurį už 
dėjo Lietuvai rusiškai _ komu 
nistinė Maskvos plėšikų gau
ja. Sulaužius visas tarpusa- 
ves ir tarptautines sutartis. 
Maskva akupavo Lietuvą 191(1 
metais birželio mėn. 13 dieną!

Maskva, ne tik pavergė žy
dinčią mūsų tėvynę Lietuvą 
bet rusiški kacapai apiplėšė vi

są šalį ir jas gyventojus pa
vertė elgetodi.is, atėmė iš jų 
privatinį turtų! Mūsų lietuvių 
tautą yra ne tik rusinama, bet 
ir naikinama visomis 
ei do prtcniončmi sH

Kaip \isur pasaulyje. kur 
tik yra smdburę daugiau lie
tuviu išeivių. Įaip ir JAV sos
tinėje — WashingtoiK. buvo 
minima šiais metais vasario 
16 dieną, mūsų jubilėjinA 
diena, '16 ji Vaasrio.

* Tokiame minėjime vielos 
fiehrviai tnriųo progos išgirs
ti mŪ3ų daug nusipelniusio 
valstybei .vyro* diplon ato ii 
kario, jxilkhiiko Kazio Škir
pos,: pirmojo Lietuvos kariuo
menės kąrėj^savanorio, reik
šmingą žodįr ad rem, 
numatytas pienas 
laisvinimo byloje!

Žemiau patiekiama 
un paskaita ištisai:

Vilnius dar iš šian dien akiai yra patrauklus
o ir jo 
Lietuvos

tuvOs valstybingumui vėl kilo 
mirtinas pavoj us ?

I pirmąjį klausimą prašosi 
šie atsakymai:

L Valstybės suverenumui at
kurti neužtenka politikos vado- 

. vų kolektyvo valstybinės nepri- 
• klausimybės deklaravimo, kaip 
tas kolektyvas bebūtų pasivadi
nęs ir ka;p autoritetingas ji* 
bebūtų, bet tenka už tokį idealą 

bei nudėti krau-k’etitr p:d 
i jo aukų.

Į Z. hn<l tor 
* mažai tai’t ai

Maskvai
i ILSU
iip/:

tyLine:

vai
dygas užkergri Lietu- 
•aniizcnus. taigi uždė-

kl-riri :r m 
paren • i 
g U k.tAos 
dus g Ilki

Lukia pat fatalinė 
<’t imas laiku ne

t:D

k

i u - ir neprave- 
pa> i priešinimo 

ūkams 1910 me 
kta Mask- 

; irimai ūmo. ir 
pat klaidą, kad 
Merk o Vyriau 
š nors simbolis 
ą arba nors for 
slavus prieš So

K. Škirpos žodis Vas. 16-ją Washingtone
Iš metų į metus mes minime 

16-ją Vasario. Tą dieną prieš 
60 metų lietuvių-tautos vadovai, 
apsijungę Lietuvos Taryboje, 
paskelbė Lietuvos valstybinės 
nepriklausomybės atkūrimą.

Kaizerinė Vokietija tą Lietu
vos teisę buvo pripažinusi, ta
čiau . ir toliau laikė kraštą už
gniaužtą : okupacinėmis replė
mis, kol karo Vakaruose nepra

lošė ir buvo priversta vokiečių 
militarine.s jėgas iš Rytuose už 
imtų kražtu atitraukti, taigi ir 
iš Lietuvos. Deja, paskui jas 
slinko į Vakarus rusų raudono
sios armijos masės, nešdamos 
Lietuvai naują slavų invazijos 
pavojų.

Dėl nusidelsusios vokiečių oku 
pači jos. gynimosi pajėgų iš anks 
to paruošti nebuvo įmanoma, o

jo nei!
j y viltis prisiprašyti karinės pagel- veikdami, buvome pagavę mo- 

bos kitų, toliau lietuvės buvu- mentą iškelti istoriniame Gedi- 
sių valstybių, liko tik tuščia iliu mino pilies bokšte Lietuvos val- 
zija. . stybinę vėliavą, kaip kovojan-

Baudonosios armijos dali- Jčios už savo politinį išsilaisvini
mams jau braunantis i mūsų mą tautos simbolą. 
kraštą ir artėjant net prie sos
tinės, Vilniaus,

Išėjusi <paudo* ir galima gauti knvgu rinkoj

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Or. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pa-tsn 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 p«l Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arbs Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

N A U J I E N O 8,
1733 So. Halsted SL, Chicago, RL 50508

Deja, nors ir labai skubėjo- 
nebebuvo likę me susiorganizuoti, bet apginti 

kitos išeities, kaip griebtis des-1 Vilniaus nuo rusų raudonosios 
peratiško pasipriešinimo priemo j armijos įsibrovimo dar negalėjo 
n:ų: ryžtis sukelti tautą revoliu-lme dėl stokos ginklų ir šaudme- 
ciniam pusi priešinimui rusams- 
užpuolikams, kaip kam buvo 
įmanoma, ir šaukti ryžtinguo
sius jos vyrus atsiskubinti sava
noriais į tada vos tepradėtus for 
muoti Lietuvos kariuomenės 
branduolius.

Jūsų prelegentui buvo paves
ta skubiai sudaryti ginkluotą 

Į. branduolį pačiai Lietuvos sosti- 
. nei. Į maždaug savaitę laiko 

Į! mums buvo pavykę sutraukti 
I apie 500 savanorių. Deja be gink karinio branduolinio, kaip mums 

j lų: teturėjome vos apie 50 šau-[ Vilniuje. Be to mieste jau švais 
tuvų, keliolika revolverių, du 
lengvuosius ir vieną sunkųjį 
kulkasvydį, kiek daugiau ranki
nių granatų. Entuziastingai

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA f .

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 gražių 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 Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL kaina 2 dol.

GAUNAMA ‘‘NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Į paskui 
j; kovą laimėjus.! 
Lūtina užsitikrinti j 

jėgesnio kaimyno i rnj‘li-na1 už
x apsigynimui nuo ■ x f 
ia krašta paglemž-1':l- drau^ sa He.spubli- 

| kos Prezidentu a. a. A. Smetona 
į užsienį ginti Lietuvos valsty
bingumą politiniai-<iiplomatinė 
mis priemonėmis, kaip Lietuvos 
diplomatija buvo Kaunui iš anks 
to patarusi.

Kada Lietuvos valstybingu
mas jau buvo minėtų klaidų pa
sėkoje susižl ugdęs, pakartotino 
Lietuvos atkūrimo ėmėsi ne kas 
kitas, o buvę I.ietuvos nepriklau 
somybės kovotojai, pirmoje ei
lėje Lietuvos kariuomenės kū
rėjai savanoriai. Jiems į talką 
atskubo patriotiškasis lietuvių 
jaunimas, kuris buvo išsiugdęs 
per nepriklausomybės laikotarpį 
kariuomenės kūrėj ų-savanorių 
tautinio idealizmo dvasioje. Pa
našiai kaip ir 1918-1919 metais, 
jam buvo aišku, jog be pasiauka 
vimo ir kraujo aukų valstybinė 
nepriklausomybė neatgaunama.

(Bus daugiau)

realios t 
‘ tų, kurie 
ti.

! 3. Kad toliau nuo Lietuvos
(esančių valstybių, nors ir galin
gų, skelbiamais laisvės ir išlais
vinimo pažadais pasikliauti la
bai netikra, nes lemiančiu mo
mentu realios iš jų talkos gali
ma ir nesusilaukti.

niaus šūviais iš pasalų, kai jų 
kolona iš gelžkelio stoties žy
giavo į miesto centrą. Vilniaus 
savanoriams tat buvo lemta lai
kinai tapti kertine uola Kauno 
vidaus saugumui ir besnkūrian- 
čios valdžios atrama.

Faktiškai ir Kaunas jau buvo 
rusų raudonosios armijos masių j 
supiamas iŠ rytų ir šiaurės. Kad * okietijos kaip tada pa 
užtikrinus sąlygas ginkluotų pa 
jėgų suorganizavimui ir laimėti 
tam reikalingą laiką, ano meto 
Lietuvos Vyriausybei buvo pa
vykę palenkti Berlyną, kad susi 
laikytų nuo tolimesnio vokiečių 
kariuomenės atitraukimo ir per

žaviausi pci 1 leistų mums ginklų ir aprangos! likdama jį be reikiamos išori-
Į kur prieš kelias dienas jau bu- Lietuvos pajėgoms sudaryti. Tik’nės apsaugos nuo įsiveržimo i jį

nu. Būtu buvę beviltišką ir ne
protinga mesti beginklius sva- 
norius į kovą prieš keleriopai 
skaitlingesnĮ ir pilnai apsigink
lavusį priešą, užpuoliką. Todėl 
sausio 5 d. teko iš Vilniaus pa
sitraukti per Lentvarį į Kauną,

i

Į antrąjį klausimą tenka su 
apgailestavimu konstatuoti:

1. Kad 2-jo pasaulinio karo 
vakarėse deklaruotas Lietuvos
neutralumas nebuvo jokia reali 
priemonė jos valstybinei egzis
tencijai išsaugoti, o tik surišo 
rankas Lietuvos diplomatijai

jėgiausio kaimyno — pagelbos 
apsidrausti nuo pavojaus iš bol 
ševikinės Sovietų Sąjungos.

2’. Kad susilaikymu nuo mar
šo Į Vilnių Tkai išryškėjo, jog 
Lenkija atitraukė savo okupaci 
nes jėgas iš Vilniaus krašto, pa-

Hair formula JIB is Patented-Gu'aranteed in Switzerland and' i$ 
Registered in USA, Canada, Europe. It cures Dandniff. Failinę 
Hair Itching scalp, Splitting ends, strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NATURAE HAIR COLOR. Using  j^^yo11. 
will never be BALD or GREY. 10G9& Guaranteed. Lfcrted in 
Druggist Red-Blue Book. . Drug’s-Chemlst Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J & J. 2557 W. 69th SL, 1640 W. 47tti St., So. 5Oth 
Ave. & 14th St., Cicero, HL, 1147 N. Ashland
Milwaukee Ave., Chicago, BL JIB Medicine Liquid 8 oz^ 
16 week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Sena Todayt

LABORATORY, 1437 So. 4Sih Avc^, CICERO, ILL. 60050

vo pasitraukusi ir Krašto Vy- dėka šiai Vokietijos — karą kad j vokiečių arba rusų buvo padary- j 
riausybė. ir pralaimėjusios — konkrečiai' fatalinė klaida. Jos pasėkoje

__  . _ —. . . I IT • v )

Tuo metu Kaune dar nebuvo 
suspėta sudaryti nė panašaus

tesi iš Maskvos atsiųsti bolševi
kiniai komisarai. Jie organizavo 
Kauno padugniuš prieš Lietuvą, 
pasitikusius savanorius iš Vil-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAM>sAUSKO

T1U

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau įvardintomis knygomis 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 

džiaut Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

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

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIETUVOa. 
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 JO. Yra taip pat 
išversta 1 anglų kalba.

M ZoUonko SATYRINES NOVĖLtS. Genialaus rusų rašytojo 
00 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt j ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agftpropo propaganda bei 
nfmsakivhnaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu /tiliumi.

Prof. P. Pakartus, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $1 - -

Vincas žamaftis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARASTOJI. 
84 paL Kaina SLB0.

tU fr kiti laidiniai yra grunanS
_MAUJI1NOSE, 1739 Sa. MALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 48408 

aHHaekaM 4arW valandomis arba vtaakanf paSfa Ir pHdedaaf

talkai anuo Lietuvai lemtingu j ano meto Lietuvos vadovybė pa
laikų, mums pavyko kad k ‘ 
labai pavėluotai -----  suorgani-Į
Zuvli i^iecuvv?$ Kai luuiiienę ir JUSi 
sudėtomis kraujo aukomis išgel* 
bėti Tėvynę-Lietuvą nuo rusui 
invazijos po 1-jo pasaulinio ka-- 
ro. į

— kad irjti sužlugdė sau galimumą pasi- 
suorgani-Į naudoti Vokietijos pagelba ap

zuiti Lietuvos kariuomenę ir jos j sisaugojimui nuo pavojaus is So- 
sudėtomis kraujo aukomis išgel į vipfn Rnsiin< nusės, ir suteikė

Savaime kyla klausimai:

1. Kokių galima pasemti pa
mokų iš anų nepamirštamu lai- 
ku?

2. Ar mokėjome jomis pasi
naudoti kada — po 22 metų lais r 
vo valstybinio gyvenimo — Lie- ‘ I

*

.TTB

1733 So. Halsted St- Chicago. UL 60C08

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį senus ]• 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lletuvišky vietovardžių sąrašas. Knyga? 
kaina S6.00, minkšti viršeliai.

PeraiunMrnui paštu reikia pridėti dar 50 centą.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
Naujienose galim* puikių knygų, kuriat papuoš br! kaklą 

knygų spintą ar lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs j&unų dieną 

atiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro-

Gr»-

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St,

turinti dideles atsargas

nauji INOS, CHICAGO S. nA Friday, April 7, 1978

Jau kuris laikai atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekao Abrose myga aprašanti paskutinių 90 (1369-1900) metų 

Chicago* lietuvių gyvenimą Ir jų atliktus darbus 684 ptl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietusių Istorijos Draugiją.

Knygoje apraiyta pirmas Chicagon atvažiavęs Meturia. ptrsace 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos Šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 12L 41 teatro draugija, 43 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių btografi- 
loa. Duoti dokumentai katalUdškų. socailistimų. lairvamanilkų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Jsteigtof mokyklos, skaityklos, bo 
kai Ir kt. I

Norintieji šią knyga Įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir padurti:

1730 8«. HalatM SU CMcaro, HL

tyti J 12 dalią. 296 psL. kaina $5.
Dr. Kazyi Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas, 

Hals viršeliais. 336 psL Kaina 36.00. Minkštais virš.
Fret. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, trišta — $3,00. minkštais vir
šeliais — 32,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliaii-------------------------------------------------____________ ____ ____________________ tt.31

Hsnrikss Tomas — TsmsUvskss, LIETUVliKASIS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su įdomiais apražymais, llto- 
strarijomis ir dokumentacija. 336 psL. kaina 36.

P. KssIOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daHų Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės stsiminimaJ 
170 psL-------------------------------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 233 
puslapiai-------------------------------------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto fiūaldomi.

naujienos/
1733 S. Halsui St, Chicago, I1L — T«L HA 1-41M

pas mus
rts mu Uupom! jtsf piztixxl it- 

Beka didelius dxrbui. Pirma, jie pt- 
Jum« pasiekti asmeniškus jūsų 

užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyja.

Tanpykite dabar.

Santaupos, padėtas prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtai 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitai 
neša

i>
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

Įsteigta 1923 metaU. T< 421^3070
Įstaigos pletuoM kiemai automobiliams pastatyti.
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Bhl tinka PLB, negu bet kuriai kitai organizacijai, 
kurios neskaldo lietuvius. Jie pemato ir oragnizadjos 
vadovai nepaaiškina Jcodėl žodis ‘^seimas” labiau tinka 
jiems, o ne kitiems lietuviams!

Bet kur lietuvių daugumos nuomonės skiriasi nuo 
kelių PL Bendruomenės vadų, tai antrame to paragra-

Ir jų ne vieno jail tebUA. Bui 
kiti. Koki?
D. Ateinanti dekada bus žymi 

ekonominiais sunkumais, ženk
lai jau šiandien aiškiai matomi 
Ekonominio augimo sulėtėjimas 
jau visai nepaslepiamas.
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Visi žinome, kad Amerikos lietuviai yra nusiskaldę. 
Vietomis jie yra tiek susiskaldę, kad vienas su kitu ir kal
bėti nenori. Jie susiskaldę dėl nuomonių skirtumų ke
liais politikos ir filosofijos klausimais. Vietomis tas su
siskaldymas perėjo Į neapykantą. Visi žino, kad tiktai 
vieningi lietuviai galės atlikti didesnį darbą, bet nuo
monių skirtumas perėjo į neapykantą, tokį bendrą 
darbą ardo. Jie negali susitikti, kad galėtų pasikalbėti 
ir nuomonių skirtumus išaiškinti. Jeigu ramiai išsiaiš
kintų, tai gal pamatytų, kad tie nuomonių skirtumai 
nebūtų toki dideli, bet kad nesueina ir nepasikalba, tai 
skirtumai atrodo dar didesni. Jeigu ne tikėjimas, poli
tiku ekonominė padėtis, visuomeninė pozicija, profesi
ja, tai šiuos skirtumus būtų galima šiek tiek apšlifuo
ti. Šimtus metų karus vedusios tikybinės organizaci
jos priėjo išvados, kad neapykanta kitaip galvojantiems 
toli nenužengtų, šiandien kitaip tikintieji žmonės su
sitinka, pasikeičia nuomonėmis svarbiais klausimais, o 
kartais net pasimeldžia svetimose maldyklose. Senų ti
kėjimų išpažintojai pripažįsta, kad senovėje būta, nepa
prastai daug neapykantos, kuri jau nesiderina su mo
derniu šių dienų gyvenimu. Mums atrodo, kad pas lie
tuvius prieš tūkstančius metų sukelta neapykanta kita- 
tikintiesiems ar kitataučiams neturi tokios didelės įta
kos, kokią ji turi kitose, labiau užsidarbiusiose tautose. 
Lietuviai yl*a tolerantai ir pakantrūs. Jie supranta se
nų laikų žiaurų gyvenimą ir sėtą neapykantą. Bet jie 
turi kitą silpnybę. Lyg kandis juos labiau ėda, negu di
džiausios pasaulio neapykantos. Vieniems krito Į galvą 
teisinė lygybė, šiomis diendmis formuluota pagrindi
nių žmogaus teisių nuostatuose, o kitiems užsiliko no
ras paisrodyti ir pabrėžti, kad nusigyvenęs bajoras vis 
dėlto geresnis už paprastą garbingai duoną užsidirban
tį žmogų.

Kad platesniems skaitytojų sluoksniams būtų aiš
kiau, kokios smulkmenos lietuvius skiria, čia pacituosi
me pirmą paragrafą iš paskutinio Pasaulio lietuvio. 
Kalbant apie ruošiamą ir iš anksto plačiai garsinamą 
Lietuvių Bendruomenės seimą, įžanginis pradedamas 
tokiomis mintimis:

z “19^8 m. liepos 1—4 Toronte, Kanadoje, jau 
penktą kartą išeivijos istorijoje rinksis penkioli
kos kraštų bendruomenių atstovai svarstyti Įvai
rių savo veiklos reikalų. Tie kas penkeri metai šau
kiami suvažiavimai yra vadinami Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimais. Yra ir organizacijų, po
litinių bei kitokių, kurios savo susirinkimus vadi
na seimais, bet PLB atstovų suvažiavimui seimo 
vardas pritinka geriausiai, nes čia susirenka visos 

)gyvosios lietuvių išeivijos demokratiškai rinkti tik
rieji jos reprezentantai spręsti likiminių problemų. 
Tie seimai yra patys svarbiausi išeivijos suvažiavi
mai, kadangi nuo juose padarytų nutarimų ir vė
liau jų vykdymo priklauso išeivijos tautinė gyvybė 
ir talka okupuotam kraštui atgauti nepriklauso- 
somybę.” (P. L. 1978 m. kovo numeris 1077 psl.) 
Žodis ‘‘seimas” yra lietuviškas. Kalbininkai mums 

gali paruošti studijas apie “seimo” kilmę, jo įžengimą į 
lietuvių kalbą, jo pirmą pasirodymą senuose dokumen
tuose. Visa tai visiems bus įdomu pasiskaityti. Bet visi 
žinome, kad šis žodis lietuviškas. Jis priklauso visiems 
lietuviams. Visi lietuviai turi teisę jį vartoti kasdieni
nėje savo kalboje, raštuose ir dokumentuose. Visi atsi
mename, kad buvo Vilniaus seimas, Lietuvoje buvo 
Steigiamasis seimas, buvo Lietuvos Respublikos visų 

n. rin, turinčių teisę balsuoti išrinktas seimas. Ameri- 
Kos buvo Susivienijimo Lietuvių Amerikoje net 58-ni 
-4'iinai. Visi t:e seimai buvo svarbūs, jie svarstė ne tik 
pačiai SLA org; aizacijai, bet ir visiems lietuviams svar
bius klausimus. <
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Ričardas Pakalniškis. Aukščiausia gaida ir lyr&ė melodija 120
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141
152

Naujienų skaitytojai yra gana gerai informuoti apie 
plačių Amerikos lietuvių pasipiktinimą 1971 metais Vil
niuje, komunistų redaguojamoje Pergalėje pirmą, kartą 
spausdintu Mero romanu “Striptyzas”. Antroje teksto eilu
tėje aiškiai pažymėta, kad Icchiko Mero romanas pradeda
mas spausdinti 9 puslapyje.

ICCHOKAS MEKAS '
' i -

STRIPTIZAS
ARBA

PARYŽIUS - ROMA - PARYŽIUS

ROMANAS

Tas pats romanas ateitininkų buvo išspausdintas 1977 
metais Amerikoje, čia kartojame to paties veikalo pirmąjį 
puslapį. Amerikoje ateitininkų laidoje nepasakyta, kad šis 
romanas pirmiausia buvo išspausdintas komunistų kontro
liuojamoje Lietuvoje, o vėliau ateitininkų išspausdintas 
Bostone. Pakartojame pirmuosius šio veikalo puslapius, 
spausdintus okupuotoje Lietuvoje ir laisvoje Amerikoje, 
kad kiekvienas lietuvis galėtų turėti prieš akte ir parodyti 
savo akimis netikintiems ateitininkams.

fo tvirtinime. Nuomnės suskyla, kai barzdukiniai tvir
tina, Čia suvažiuos “visos gyvosios lietuvių išeivijos de
mokratiškai rinkti tikrieji jos reprezentantai spręs li- 
kimines problemas.” Jeigu Amerikos Lietuvių Bendruo 
menės vadovybė būtų turėjusi pakankamai tolerancijos 
ir būtų įdiegusi demokratinės dvasios principus į orga
nizacinį gyvenimą, tai tada galėtų kalbėti apie “demok
ratiškai rinktus” atstovus, bet visi prisimename, kaip 
buvo suorganizuotas “balsavimas laiškais”, kaip kilo 
didžiausias pasipriešinimas ir rekalauta šią vadų rinki
minę klaidą išaiškinti, tai gal PL skaitytojai ir patikė
tų. Bet tuometiniai ir šiandieniniai PLB vadai bijojo 
klastos skraistę pakelti ir padėjo pagrindą dar dides
niems nesusipratimams lietuvių tarpe.

Ta klasta buvo reikalinga, kad viena apsukrių po
litikų grupelė galėtų visą laiką būti naujai organizuo
jamos PLB vadovybėje. Kai pačios stipriausios apylin
kės pradėjo kelti balsą prieš tokią klastą, tai tos apy
linkės buvo uždarytos, išskirtos iš Bendruomenės, ke
lis metus organizacinį Bendruomenės darbą dirbusieji 
pareigūnai, daugumos narių išrinkti, buvo iš organiza
cijos išmesti. Tokiais rinkimais sudaryta Bendruomenės 
vadovybė negali demokratiškai “išrinkti” seimo atsto- 

.vų. Jeigu organizacijoje būtų padėti demokratiniai pa- 
! grindai, tai Nainiui nebūtų jokio reikalo važinėti po 
• Pietų Ameriką ir rankioti įgaliojimus šiaurės Amerikos 

lietuviams atstovauti Pietų Amerikoje gyvenančių.
į Lietuvius taip pat skaldo iš anksto suformuluotas 

tvirtinimas, kad tas Toronto seimas turės spręsti “li- 
Kxmin.es problemas”. Juos skaldo todėl, kad suvažiuos 
lietuviškų organizaaijų įgaliojimų neturintieji žmonės, 
bet bandys spręsti visų lietuvių “gyvybines problemas”. 
Svarbias problemas gali spręsti tikrus organizacijų 
įgaliojimus turintieji atstovai, bet to negali . padaryti 
mandatų^ iškauliję, agit^torėliąi.,^ , ?

Lietuvius skaldo įsivaizdavimas, kad “seimas” tik
tai barzdukiniems priklauso. Juos skaldo pretenzijos 
“spręsti likimines probelmas”, kai tam tikslui neturi 

j lietuvių įgaliojimo ir neneša jokios atsakomybės už pa- 
i darytus , sprendimus; Lietuviams nepatinka rūsčios pre
tenzijos. -

I

UETmrOSBYIAHE»IOIRBELGRADO KONFERENCIJŲ ŠVIESOJE
: (Tęsinys)

Kas todėl mano, kad Maskva 
varžysis sutriuškinti bet kokį 
rimtesnį nepkhjsnumą satelituoi 
se ar savo imperijoje — skau-

1

kurie bano tikėti vadinamu eu
rokomunizmu (tai vieno jugos
lavu žurnalisto nukaltas termi
nas) . šis komunizmo obuolys ne
toli nuriedėjęs nuo raudonosios 
obelies. Kelios pastabos:

o Anksčiau geležinė siena per

lyno iki Pacifiko buvo nuties
ta tankais ir durtuvais; dabar 
komunistai bando užkariauti 
civilizuotos V. Europos plotus 
idėjine (iddogine) politine in
vazija. Vieton tanko — detan

o Neužmirškite, jog niekad is 
torijoje jokio krašto komunis
tų partija nesidalino ir nesida- 
lina valdžia ir galia su kitomis 
politinėmis partijomis.
o Niekada istorijoje jokia ko
munistų partija neišsivystė 
nei viduje nei išvystė valdan
čiame krašte demokratijos.
o Atydžhi pastudijavus pran
cūzų bei italų komunistų par
tijas aiškiai matyti iš jų pa
čių raštu, jog jos nėra esmė-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė nei narių skaičiu
mi, nei atliktais darbais, nei organizacine tvarka, nei 
konstitucija negali prilygti Susivienijimui Lietuvių 

Amerikoje. Didelė susipratusių dypukų dauguma su
pranta šios organizacijos svarbą ir didesniais skaičiais 
stoja j SLA, o ne į PLB arba kitų organizaciją. Kodėl 
žodis “seimas“ labiau turėtų tikti barzdukinei organi
zacijai, kuri neturi narių tikro sąrašo, o jis netiktų sti
priai fraternalei organizacijai, kuri šaukia seimus 
jau 90 metų?

Tas noras įtikinti kitus, kad žodis “seimas” labiau-

šimtmečius.
o Dar daugiau. Prieš 26-36 
metų tuolaikinių V. Europos 
(o ir Rytų Europos) komunis
tų vadų kalbos yra beveik žo
dis žodin tos pačios, kurias 
šiandien girdime iš jų palikuo 
nių. Tačiau tos kalbos nesus
tabdė nei Poznanės, nei Buda

pešto, Bei Prašom; neuždarė nei 
Gulago salyno likučių, nei psi 
chiatrinių ligoninių; nenuver
tė Berlyno sienos.^ (Pig. Hen

ry Kissinger, NBC Interview, 
Į. 13. 78).

Mūsų bendradarbiavimo su pa
vergėjais apaugėtai turėtų dau
giau šiais klausimais pamąstyti.

Dar keletas pavyzdžių: i 
o 1977 m, lapkričio 21 d. bu
vęs JAV gynybos sekretorius 
Melvin Laird pareiškė, kad so 
vietai nuo pat strateginių 
Ginklų Apribojimo Sutarties 
(SALT) pasirašymo sistema- 
tiškai laužė jos nuostatus.
o Soženytsino raštai ir kal
bos liudija komunizmo impe
rialistinius tikslus bei nežmo
niškus metous.
o Pats disidencijos taktai tiū 
dija nesiliaujančią vergiją 
Kremliaus imperijoje.
C. Iš kitos pusės yra dalykų 

žmogaus ir jo telkinių gyveni
me ir struktūroje, kurie nepri
klauso jo valios. Jie gali keistis 
ir kaip paprastai keičiasi. Keisis 
ir kai kurie sovietiniai fakto
riai:

o Visų pirmiausiai keisis per- 
solalinė Kremliaus vadų sudė
tis. Jau dabar patys svarbiausi 
Kremliaus scenos aktoriai yra 
senyvo amžiaus Ateinančių de 
šimties metų būvyje 86% jų 
jau scenoje nebebus. Kas jų 
vietas užims — ir įdomu, ir 
svarbu. Dr. Štromas sako, kad 
sovietinėje imperijoje nėra 
komunistų. Gal ir nėra, bet 

greičiau tai bent kiek per op- 
tinvsUškas teigimas. 0 gal 
semantiškas teiginys reikalin 
gaa tikslesnio išsiaiškinimo. 
Vienaip ar kitaip svarbu kas 
scenoje bus: valdančios parti
jos ideologai, gal technokra
tai, gal generolai, gal ameri
kietiškai 4 ‘tnenagerių” tipai ? ’ 
o Nuo to priklausys ir satelitų

x vadų asmeninė sudėtis.

o Darbo jėgos skaičius mąžta, 
mąžta, mažėjant darbininki
jos migracijai iš kaimų } mies 
tos.

o Kapitalo produktingumo au 
girnas yra sulėtėjęs.
o žemės ūkis ir toliau yra ne

produktingas ir nepatikimas pro 
dukcijos kvaliteto prasme.
o Yra sumažėjęs kapacitetas 
įsigyti pasaulinės (“kieto
sios”) valiutos technologijos 
importui ir javų pirkimui fi
nansuoti.

Tai tik keturių sakinių šaut 
rauka ilgesnės ir gilios studijos 
apie sovietų ekonomines proble
mas ir prospektus, paruoštos 
CIA (Directorate of Inteligen- 
ce) 1977 m. liepos mėn. JAV 
Kongresui.

Stansfield Turner, CIA direk
torius Kongrese 1977 m. birželio 
23 d. pateikė dar kelias priežas
tis:

o Pagrindinių žaliavų trūku
mas, ypač alyvos.

o Gimimų sumažėjimas tarp 
1960 ir 1970 m.
o Azijatų nenoras keltis į pra 
meninius šiaurės rajonus.
o Rytų Bloko “išlaikymo” kai 
na. Rytų Blokas jau šiandien 
V. Europai skolingas 330 bili
jonų. Skolos didins kredito 
krizę, žinoma ir valiutos, apie 

ką jau kalbėjau.

Tų pačių išvadų priėjo ir De
fense Inteligence Agency, ku
rios direktorius Armijos Gen. 
Wilson, liudydamas Kongrese 
1977 m. birželio 30 d. tą pabrė
žė.

Yra ir nemažai kiti& faktais 
paremtų, davinių: studijų ir 
pan. rodančių tą patį.

šie ekonominiai sunkumai ne
tik sąlygos: .

o Sovietų energijos naudoji
mą,

o Importą iš Vakarų, .
o Santykius su Rytų ir Vidu
rio Europa bei ginkluotų 
pajėgų dydį, bet

trukdys Kremliui siekti trijų pa 
grindinių uždavinių^ kurių jie 
sėmingai siekė per eilę metų:

o pasivyti JAV karinėje sri
tyje,
siekti pramoninės bazės iš

plėtimo, ir
o patenkinti bent minimalius 
vartotojų pagerinto gyvenimo 
ir socialinės apsaugos lūkes
čius. ' -

Pagaliau gilėjanti ekonominė 
krizė didins galimybes:

o karinio konflikto, 
o revoliucinių konvulsijų, 
o etninių ir rasinių netamu-

o išsilaisvinimo sąjūdžių ko
vos.

E. žvilgsnis į netolimą sovie
tinę ateitį nebūtų pilnas be su
vokimo komunistinės disintegra 
cijos galimybės, šiuo klausimu 
esama ir labai rimtų minčių ir 
net aiškesnių ženklų.

o Dr. Aleksandras Štromas, 
kuris yra įsitikinęs, jog Krem 
liaus imperijoje jau nebelikę 
komumstų, savo paskaitoje 
Čikagoje, berods praeitų metų 
gale, sovietinės hegemonijos 
pabaigą SS mato ateis:ant net 
rukus ir mano, kad tas galas 
gali ateiti viename iš trijų 
scenarijų: Čekoslovakijos pa
vyzdžio, I\>rt(igalfjds pervers 
mo fr Ispanijos diktatūros pa
baigos. Abu Dr. štrono teigi
mai — apie komunistų nebūvi 
mą sovietijoje ir jo greitą ga
la yra optimistiški ir, nors 

rimtai grindžiami, atrodo , kiek 
per optimistišku Iš kitos pu
sės. abu teiginiai nėra ir tik 
jo vieno mintijimas.

(Bus daugiau)
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DR. FRANK PLECKAb 
op tome rkistas 

kalba lietuviškai
AAU W. 11 St. («L /37-Sirr 

liKn na ams fniaiKo akuuus it 
"’contact lenses’”

vai afial susitarimu. Uždaryta tree

OKLEbNAS SĖ1BUT1S
.INKSTU pUSLĘ5 tl

: \TRdyrAiu^ CHIRURGIJA 
r \ WĖST-«3rd STREET

Mažeika Evans
TEL----- BE 5-5693

Laidotuvių Direktoriai

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet mano gailestingu
mas neatstos nuo tavgs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs paslgailintis Viešpati". — lxa. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da- 
savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Taiof. 695-0533 
^ox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 54, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direkrorite*

1938 S. Hanhe^m Rd., Westchester, IL.
V ALA? DuS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
F ei.; 56a-2?27 arba 562-27 2b

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd StretJ 
yalanaos pagal susitarimą.

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
*49 So. Pulaski Rd. (Crowford 

*wdical Building). TeL LU 5-6446 
pAii’na »’2onius pagal susitarimą. 

J^' do* teliepia, skambinti 374-8004 Ft A

JULIA SADULISŠv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčiaDANU MIESTAS KALIFORNIJOJ
Gražiais,, tarp kalnų vingiuo- j Išraižyti, iš jų kyšoja suskilusios 

uolėnos, o tarp plyšių žolė žaliuo 
ja.
Vykome per 'šv. Varboros mies 

tą, didelėmis gražiomis palmė
mis apaugusį, planamą vandeny
no vandens. I>rie pat vandenyno, 
tarp palmių alėjos, vyksta meno 
ir šiaip smulkių prekių preky
ba Miestas tarp kalnų ir kalvų 
skendo palmių, krūmų ir gėlių 
visumoj.

Pervažiavome Kalėdų Senio 
miestą, kuriame ir jis pats, po 
Kalėdų vargų, stovi prie gatvės, 
visus sveikina ir kepinasi saulė
je. Tuoj privažiavome Buellton 
miestą, o už jo, vos kelios my
lios ir Solvang-danų miestas. .

Danams reikėtų pavydėti ar 
su pagarba nusilenkti. Vistik ki 
tų tautybių įsigytas turtas ne
paliekamas ir neatiduodamas ki 
tiems, kaip pasitaiko pas mus. .

Amerikos-Dianų miestas Sol
vang yra kaip kumštis Santa 
Yner slėny. Tas slėnis žaliuoja 
žiemą ir pavasari, ir auksinis

iexviruL c -7 > vaL vak. 
utisę iąitf.: 77o-2<^o _ 

^Rakkwhctios tfiet..- 440-5545

Uit V i T. TA URAS 
gimt tujas ir chirurgas 

bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos.
Obsas 2o52 WtST 5vth SlREET 

Tel. PR 8-1223
UFlSU VAju.; pirm., autrad., trečiaa. 
ir peuKt. z-4 ir o-8 vaL vaK. Svslaoie- 
mais -ii-4 vaL popiet ir Kitu laiku 

pagal susitarimą

r; SilaidKlS, o. p.
' UKlMUPEDAS-PKUTEZlSTAS 
Aparatai - Protezai. Aiea, ban- 
oazai. Spėčiau pagalba kjįoms. 
vArčh Supports, ir L L

4850 Wa*t 63rd St^ Chicago^ IIL 60629 
TiUf.: PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn

tais, Kalifornijos keliais ir greit 
, keliais, turėjau valimybę paklai 
---- džioti po apylinkę. Iš Ia>s Ange

les pagal Didįjį vandenyną as
faltuotais ir iškraipytais keliais 
vykome Danų koloniją. Kelias 
rangėsi tarp aukštų, lygių, ku
protų. stačių ir žolėmis apaugu
sių kalnų.

Po atogrąžinių liūčių Kalifor
nija žaliuoja ir žydi. Vietomis 
Didysis vandenynas skalauja ke
lio šlaitą, kai kur kelias nutols
ta nuo vandenyno;-paskęsta tar
pukalnėse. čia ir vėl išnyra prie 
vandenyno. Vandenyne automa
tai pompuoja alyvą ir kažkur 
vamzdžiais ją nuvaro. Kaip per 
miglą vandenyne matosi trys sa 
los.

Saulė savo skaisčiais spindu
liais braiže kainų viršūnes ir žy
dinčias pašlaites. Kalnai viens 
už kitą gražesni, įdomesni. Vie
ni apaugę pušaitėmis, kažkokio
mis kalnų žolėmis ar asiūkliais;
kiti puspliki, žvyro sluoksniais karštoj vasaroj. Pirmieji gyven*

✓

AMBULANCE 
PATARNAV1 
MAS DIEN£ 

IR NAKTJ

TURINE 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

4424 WE81 6»tn STREtC'i KKpoOlk 7-121/

2314 WEST 23rd PLaCE VliVnU 7-6677
(1028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe Hill*, PL 974*441*

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — ^ilna apo rauda 

ŽEMA.KA1NA 
R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-80t>3

PETRAS BIELIŪNAS
So CALIFORNIA AVE Phone: LAfayette 3-357?

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvaldę atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
• 1 T, t. 376-1 M2 arba 376-5996

Nuliūdę Lieka:
VyTas, uošviai ir kiti giminės.

ANTANAS M. PHILLIPS
'OMAS ’R LAURYNAS LABANAUSKAS

307 So. LITU AM C A AVENUfc Phone YArd» ?-3»«

GEORGE F RŪDiVHNaS
3)9 So. UTUANICA AYR TeL: Y Arda 7-1138-1139

t$ i 1 ik U ^.a>5A111a^
•fill. Ave, Cicero, ill ahon» Ol ympic 4-iUU

1 can (4-3/4 uuimm)

3354 8o< HALSTED STREET Phone: T Ards 7-111J

(Minimom $5,000/ I — MAUJIIHCM, cmkrgo % ilu Friday, April 7, 1978
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pounded daily — 
Passbook Savinas. 

paid quarterly.

I Vea^ Savings 
Certificate

i caa (8-3/4 ooDcesj 
whole keratit foMra 
corn in Mqmd ucup water ___

In a large saucepan, grednafly add milk and water W 
stirring constantly. Add chicken spread and corn; beat to bod
ing. Reduce heat and cower. Simmer 5 to 10 minutes, stirring 
occasuxuily. Scree hot. Makes 4^6 nervings»

And nothing is more rib sticking on an aotumn day than 1 
steaming bowl of thick chowder. For real homemade goedne® 
with just a can opener and a little imaginetiee, try Creamy 
Chicken Corn Chowder. Convenient canned chicken spread 
provides hearty meat flavor instantly to combined eass of 
condensed onion soup and golden kernel corn. The chunks at 
real chicken add texture and richness to the cream based aoup. 
Pack it in a Wide mouth thermos for a back to school tench or 
serve it for supper with crusty rolls and baked apples lor dessert.

Creamy Chicked Cora Chowder
t 1 can (18-1/2 ounces)
* condensed en^np of 

on ion soup 
cup milk

Warm Up With Easy To Make 
Chicken Chowder

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos II WOPA, 

1490 kil. A. M.

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

Vedėja Aldona Daukus
Talei.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Nuo

'< find PLEASE 
jziake people 
snore oareful

1914metų
Midland Savings aptar 

a uja taupomo ir namu 
paskolų reikalus visos mū 
M4 apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 

.n»0t1keiiTft| Mes nore 
tame būti Jums naudingi 
•t aienyje

Sąskaitos «pdraur*oi iki 
540,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago IL 606x9

Tat <25-7400 
8929 SO. HARLEM AVE„ 
Bridgeview, HI Ind s 60455

TM 598-9400

daug kultūrinių įstaigų- Buvo 
Įsteigtas teatras, knygynas, bib 
lioteka; suorganizavo chorą, 
sportu, tautinių šokių būrelį ir 
kt. 1936 metais danai iškilmin
gai šventė Solvang 25 metų įkūr 
rimo sukaktį. Į tą šventę buvo at 
vykęs ir Danij’os karalius.

(Nukelta I 6 psl )

tojai buvo Indėnai. Anksčiau ten lerijos, krautuvės, valgyklos, 
buvo tik pupų laukas. Danai Jau kepyklos, malūnai Ir visi kiti pas 
turėjo rytų žemyno pusėje, Wis tatai yra danų stiliaus.
consin ir HoliandF Michigan, 1880 i Pastatę pastatus jie įsteigė 
metais įsteigę kolonijas, bet jie * ‘ ' ‘ ‘
dar neturėjo vakarų žemyno pa
krašty. Jie ieškojo geros vietos, 
tinkamo klimato, derlingos že
mes ir užtektinai vandens. Atra
dę tinkamą ir gražią rietą tarp 
aukštų kalnų, tą vietą pavadino 
Solvang, lietuviškai būtų-saulė- 
tas laukas. 191 i metais danai 
nupirko 9000 skėrių žemės

Nupirkę žemię jie griebėsi dar 
bo Pirmiausia biivo pastatytas 
sandėlis ir viešbutis. Pirmieji 
ateiviai atvykę iš Danijos čia ap
sigyvendavo. Jie tuoj įsijungda
vo į darbą. to, prasidėjo pri
vačių namų, krautuvių ir kito
kių pastatų statyba. Jau kitais 
meta's pastotė bažnyčią, o po 16 
metų pastatė gražią, danų archi 
tektūros stiliaus, bažnyčią.

Namai, mokyklos, bankai, ga

SUTRINKIMU 
PR ' NEŠIMAI

UPYTES Draugiško klubo eilinis 
susi rinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio 7 d. Anelės Kozak salėj, 4500 
So. Talman Avė. Pradžia 1:00 vai. po
piet Kviečiami visi nariai atsilanky
ti, nes yra daug reikalų aptarti-

Po susirinkimo vaišės. Aį Kalys

t t 
i

Pagal tėvus KULISU.
GyV. So. Holland, IIL, anksčiau jRoselando apylinkėje.

Mirė 1978 m. balandžio 5 d., 8:00 dal. vak., sulaukusi 84 metų 
amžiaus, Gimusi Laurence, Mass.

Paliko nuliūdę: duktė Julia, jos vyras Garland Hawkins, švoger- 
ka Cecilia Kulish. dukterėčia Aldona Torok su vyru Bill ir jų šeima, 
du sūnėnai — Edward Kulish su žmona Shirley ir jų šeima, taip pat 
Albert Peters su žmona Chalette, pusseserė Sophie Harknes ir jos 
šeima, giminių Dapkų ir Morkūnų šeimos bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Velione Buvo mirusio Petro našlė ir sesuo mirusių Valerijos Pet
rauskas ir Tomas Kulish.

Kūnas pašarvotas DeYoung—Vreogh koplyčioje, 649 E. 162 St, 
So. Holland, HL

šeštadienį, balandžio 8 dieną 10:00 vai ryto bus lydima iš kop
lyčios i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Julijos Sadulienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutcįkti jai paskutinį pa
tarnavimą ir-atsisveildnimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Leonardas Bukauskas. Tel. 264-2228.
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Pranešame giminėms ir draugams, kad 1978 m. balandžio 5 d. 

3:30 vai. popiet mdno mylima žmona

ZIGRIDA-ARIJA PERLE-MEJERIENĖ

iškeliavo amžinybėn.

Amerikoje išgyveno 28 metus.
Dideliame nuliūdime liko: velionės vyras Otto Mejeris, uošviai 

— Elzė ir Jurgis Mejeriai ir kiti giminės.
Balandžio 6 d. 6 vaL vak. kūnas pašarvotas Borman laidotuvių 

koplyčioje, 1600 W. Chicago ir 16 gatvės kampas (pusė bloko į šiaurę 
nuo Lake St), Melrose Park, HL

Laidotuvės įvyks balandžio 8 d. 12 vai. iš koplyčios bus lydima į 
Tėviškės parapijos, bažnyčią, 6641 So. Troy St.. Chicago, 111. Po pa
maldų kūnas bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines.

Vietoje gėlių paaukoti pinigai bus perduoti institucijoms, kovo
jančioms prieš vėžio ligas.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse.

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

vęs
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovet Iš tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

Visi žino, ked mirtis yre žiauri ir palieku Kiekvieną. Ber «ur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties7’, kurią gausite ne
mokamai Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

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

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef. 476-2345-6

< R I A 1 

!hica*o* 

Artu vi v 

aidotuviv 

ireatorik

K«ftdclacijdi5

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 863-2108-9

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
I. ACKA wiry



i studijos vedėja Ąįdona Daukie 
j I nė paprašė lietuvių tautiniais ir 

’“kultūriniais sumetimais visu 
Įjos radijo klausytojų dviem žo. 
Įdžiais raštu-laiSkė ar atviruke 
pranešti jai j>er šį balandžio mė
nesį apie šių programų klausy- 

I^vyzdžiui, atsakymas ga- 
‘li būti: klausau vienas, klauso- 
nie du, trys, ir t.t. Ji nori suži- 

ivo klausytojų skaičių 
BA-J ij todėl nereikia atsakymus pa- 

Lll’S įvyks balandžio 22 d., šeš- sirašyti arba net pavardes ar 
tadienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo adresus ant voko ar atviruko 
centre. Numatoma įdomi prog- rašyti. Atsakymams 
raina, vertingų dovanų laimė- Sophie Barčus radio, 
jimai ir vaišės. Stalus užsisaky
ti galima pas Olgą Vaičaitienę, 
tel. 582-9784 ir Dukterų Na
muose, tel. 925-3211. (Pr.)

— Petras Tamulionis, Cleve
land, Ohio, savo sveikinimus ir 
gerus linkėjimus Naujienoms 
atlydėjo 10 dolerių auka. Dė
kui. Taip pat dėkui tos apylin
kės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams 
ir atsiuntusiam penkinę jų pa
ramai.

Šermeninėje ir knpincseĮ 
tragiškai žuvusį Petrą Long-i . f. . -vilią pagerbs Ghicagos Lietu
viu Juru šauliai. ** 'C

• Lietuvos Dukterų Draugijos not i tik 
ruošiamas PAVASARIO

adresas:
7159 So.

Maplewood Ave., Chicago, DI. 
60629.

— Dėkui Baliui Klovai iš Mar
quette Parko už ankstybą be 
raginimo prenumeratos pratęsi 
mą ir už ta proga atsiųstą *517 
auką Mašinų fondui. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautiečiams, 
užsisakiusiems Naujienas ,vieno 
riems metams, taip pat trims 
mėnesiams, bet pavardžių pra
šiusiems neskelbti.

Puvis de Chavannes "Žvejo šeima*’

nimo pratęsė prenumeratą, o 
savo gerus linkėjimus atlydėjo 
£10 auka. Dėkui.

— Sphie Barčus šeimos radio

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

—S.L-A. 134-tos Moterų Kuo
pos susirinkimas Įvyks šeštadie- 
nį, balandžio 8 d., 1:00 vai. p. 
p. Dariaus-Girėno salėje, 4416 
S. Western Ave.

Cisos narės kviečiamos daly
vauti. Valdyba (Pr.)

—Naujienoms reikalingas ko- 
Lietuvių kalbą mo-

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis-

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

— Mykolas Mažeika, St. Jo-j 
soph, Mich., iš anksto be ragi-; — Stasys Aižinas iš Hayward,

I Cal, pratęsdamas prenumera- 
J tą, parėmė Naujienų leidimą 10 
’do. auka. Los Angeles tautietis 

’ užsisakė Naujienas pusei metų,
• bet pavardės prašė neskelbti.)rektorius.
[ Dėkui už auką ir už dėmesį, plaukantį vyrą ar moterį išmokysi- 
[ tinimo vajui bei Naujienoms, ime gero amato. Geras atlygini-

* — Vytautas Januškis, Cleve- 
! land, Ohio, velydamas Nau-

jienoms geros sėkmės, atsiuntė 
penkinę jų paramai, prenume- 

’ ra tos pratesimo proga. Myko
las Augutis iš Rockfordo atsiun
tė $3 už kalendorių. Dėkui.

— Už a. a. diplomuoto teisi- 
I ninko ir visuomenininko Kazio 
iKasakaičio sielą, mirusio 1977 
m. balandžio 8 d., vienerių me-r 
tų sukakties proga, bus atna
šaujamos šv. Mišios balandžio 
9 d., sekmadienį, 11:00 vai. ry
to, Tėvu Jėzuitų koplyčioje. 
Prašome draugus ir pažįstamus 
dalyvauti pamaldose. (Pr.)

mas, trumpos valandos. Darbo 
valandomis prašome skambinti 
HA 1-6100.

— JAV. LB. Rockfordo apy
linkės visuotinas susirinkimas 
įvyks 1878 m. balandžio mėn. 
16 d., 2 vai. p. p. Lietuvių klu
bo patalpose, 716 Indiana avė., 
Rockford, III. Visus Rockfordo 
lietuvius kviečiame susirinki-j 
me dalyvauti. Valdybai

VAIKŠČIOJANTIS STEBUK
LAS

DANŲ MIESTAS 
CALIFORNIJOJE
(Atkelta iš 5-to psl.) *

Solvang miestas gražus ir tvar 
kingas. Gatvės asfaltuotos, aikš 

j tės ir mašinų stovėjimo vietos > 
.asfaltuotos ar cementu Išlietos I 
I Gatvės danų miestų miestų var
dais pavadintos. Didžioji ir jud 
rioji gatvė pavadinta Kopenha 
go gatve. Žmonės labai malonus 

Į ir simpatiški. Valgyklose patar- 
nautojos pasipuošusios danų tau 
tiniais drabužiais. Miestas apš 
viestas. Prie svarbesnių pastatų 
plevėsuoja Amerikos- Danijos 
vėliavos. Malūnų sparnai, kad ir 
šventą, dieną, sukasi. Ant stogų 
gandrai susinešę žagarį] suka 
lizdą.

Reikėtų paminėti Los Angeles 
neseniai pastatytą ir gausiais 
antikiniais eksponatais, J. P. 
Getty, muziejų. Muziejus pasta
tytas ir jo įrengimai padaryti 
pagal 79 metų pr. Kr., Vezuviaus 
ugniakalnio sunaikinto, Romos 
imperatorių pastatą. Muziejus 
gražus, labai turtingas ir gau
sus eksponatais. Yra apsčiai ro
mėnų, graiku, prancūzų ir kitų 
kraštų antikinio meno kūrinių. 
Išstatyti garsiųjų menininkų pa
veikslai, skulptūros, reti rinki
niai ir išklotos mozaikinės grin
dys. Prie galerijų yra žolynų gė
lių darželis, šone muziejaus yra 
žolių ir daržovių, kurias prieš 
2000 metų vartojo imperatoriai, 
daržas.

Servant ės, vyras, iš Lamanšo 
buvo vaidinamas gražiame seno 
stiliaus Pantages. Hollywoodo, 
teatre. Don Kichotą vidini gar
sus artistas R. Kiley. Jo arijos 
buvo palydimos gausiais aplodis 
mentais. Ginklanešis savo rolę 
ir pareigą atliko puikiai. Labai 
gražiai ir gyvai suvaidino smuk 
lės mergina Emily Ynacy.

J. Giržiūnas

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOK ĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, PrezdeDtas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7'

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

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

15 M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. S54.000.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

SUDIEV, ŽIEMUŽE

M. L S.
Gausus namų pasirinkimas

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

ŠUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd SL, Chlcage 
Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MA L k 
Darbininku Reikia

FOLDER
OPERATOR

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi Į visus skai* 
Rytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau- 
ios pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
m 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_ 
ralų renesanso.

— Chicagos Lietuvių Spau
dos Klubo nariai šiandien da
lyvaus Andriaus Juškevičiaus 
paskaitoje Marquette Parko 
parapijos salėje.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

kaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla- 
inimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. _

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidentinio viešbučio, 
7350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
riju dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
večiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
aidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Musu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
utorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude- 
iniame Naujienų piknike. ___________

♦ 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, 6557 S. Talman. Chirago, 
Dl. 60629. Tėl. 737-1717. (Pr.)

Pasiklausyti tiems, kurie neti 
kite daromais Dievo stebuklais, 
kurie esate nusivylę religija.

Išgirsite ši šeštadienį, balan
džio 8 dieną, 9:10 vai. vakare 
skelbiamu “Gerąją Naujieną 
Lietuviams“ radijo banga 106.3 
FM per “Lietuvos Aidus”.

Pareikalaukite šios progra
mos nuorašo arba šv. Jono 
Evanesfliijos knygelės. Prisiųs- 
sime dovanai. Lithuanian Mi
nistries, P.O. Box 321, Oak 
Lawn, HL, 6ftt54. (Pr.)

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, Dl. 60629

Juozo šmotelio

4 P.M. —11 P.M. for nearby 
loop bindery. Must be expe
rienced 
ders.

Good

Cleveland Baum Fol-

pay & benefits.
427-6622
BILL

PRINTING AND SHIPPING. Mes 
ieškome keletą gerų žmonių, norin
čių išmokti spausdinti ir amatą 2-je 
ir 3-je pamainoje. Mums taip pat rei
kalingas vyras dirbti mūsų Siuntimo 
skyriuie,_pakuoti medžiagas ir iškrau
ti sunkvežimius 1-je pamainoje. Nuo- 

ilatinis darbas, dalybos pelnu, reikia 
kalbėti ir rašyti angliškai. Tel. 
276-1600.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu skaitytoju reikalams 
rašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

IAUJIENOS
739 SO. HALSTED ST. 
HICAGO, IL 60608

Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
lažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede _______  dol. 

’avardė Ir vardas ______________________________ -_______________ _

adresas

Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_
ra_naujas skaitytojas. Priede ___ ___ dol

avardė ir vardas----------------- ---------------
r?

kuris

dresas

ponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

PJatinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
angas, j>rašau jas siuntinėti už pridedamus. dol._______

avardė ir vardas

dresas

Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti 
nimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

avardė ir vardas ____ _________________

Naujienas dvi savaites susipa.

dresas

avardė ir vardas

dresas ------- —

avardė ir vardas ----- ---------- , — - - - - ----

dresas • —------------- ----------- _ , -- - -

MARIJA NOREIKIENŽ
M08 Wert St, Chicago, AL 6062J • Teh WA 5-2787

Didelis Mslrfnklmet rOiltc Ivalriy
MAISTAS Ii IURQPOS SANDtLIŲ.

aut

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVIC1 
S341 W. 69th Sf„ Chlcape, 111. 90629. — Tel. WA 5-2717

»33 Haisted Chlccfe, IIL 6OM. — TeL 25443M

B “LIETUVOS AIDAI”
“J, KAZĖ BRAZDZlONYTĖ,
m - PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Frt at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM SaL at. 8:00—10:00 p.
2646 W. 71 $t Street, Chicago, lllinoii 60629 

Telef. - 778-5374

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie- 
tijos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie 
rial įvairiu valstybės formų pildy
mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės Įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti Pa
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų ištai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvieti
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE
(Pirmas aukštas, Įėjimas iš kiemo)

CHICAGO, ILLINOIS 6060® 
TeL LA 3-1387

REIKALINGA NAMŲ ŠEIMININ
KĖ. Duodamas atskiras kambarys ir 
maistas. Sociali šeima su dviem mo
kyklos amžiaus vaikais. 5 dienas sa
vaitėje. Geras atlyginimas.

TeL 432-0903

RENTING IN GENERAL 
N u • m e a

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas 4 kambariu butas už S170 mė
nesiui. Tel. 737-3145.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. GutMn — MINTYS IR DARBAI, 250 p«L, U«14DČiu*"190B 

metq ĮvyJdua. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir rusi-
rftpinlniĄ.  ĘB-flo

Dr. A. J. Gutwn — DANTYS, jtj priežiūra, sveikata Ir grožis.
Kietais virbeliais, vietoje E4.00 dabar tik 
Minkytais virbeliais tik  >100 

Dr. A. J. Gu»mh — AUKiTA KULTŪRA — ilAUROS IMONtS.
Kelionės po Europa (spūdžiai. Dabar tik  BJ.OB

Galima taip pat užsisakyti pabtu, atsiuntus č»M arba money or^od, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persluntbno IHaldMM.

NAUJIENOS,
1735 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. W«0«

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

5 KAME, labai modernus mūro 
mas ant plataus sklypo, tinkamas 
mai žavingai gyventi. Arti 73-čio 
Kedzie. $39,800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro na 
ir garažas. Centrinis oro šildy 
ir vėsinimas. Galima tuoj pažiū 
ir nupirkti už $28.350. Marquette

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas 
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 bi 
ir maloni biznio patalpa 2 auto 
ražas. Savininkas nusileido iki $38,f

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8334

BUILDERS AND CONTRACTOR 
Namą Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leldlmi 
Dirbu (r užmiesčiuose greit, ga 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

Tai. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Tėlefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397
ALEKSAS

D t M 1 $ I O
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJE

Tiktai $95 pusmečiu! automobil 
Liability apdraudimas penslnlnkan 

Kreiptis

4445 Sa. ASHLAND AVĖ. 
52M773

LAIKRODŽIAI Ir BRANG E NYRU

Pardavimu Ir Taisymai 
Ž64ė WEST *9th STREET
Talafa REpublic 7-1941

REIKALINGAS 4 kambarių butas | 
Brighton Parke ar Bridgeporte. Ne- Į 
turizme šunies, nei katės. Telefonuo-1 
ti 927-2899 vakare ir pasaukti Steve, j ►

i

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 5. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

vienintelį 1
lietuvį kailininką ’

/T%* Chioa<o> “ •
^fcNORMANA I 
4®X3kBURlTEINA

263-582S< 677^40^ 
__ 1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

BEST THINGS IN UFE

1^(1 Frank Zapolls 
oosyi w.TStn st 

GA 4-8654

C 
fTATt MAtM

IMSUtAMC^

185 North Wrhanh
bute Frm Li?e Insurance C

l

Į — Jei žinote asmenis, kurie 
I galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 

7 Some atsiųsti jų adresus. Mes— Penktadieni, balandžio
d„ 7 valandą vakaro. Marquette > jiems siusime Naujienas dvi sa- 
Fieldhouse salėje (kampas Ke- vaites nemokamai.
dzie ir 67 -tos) įvyks Chicagos i 
Lietuvių Spaudos klubo susi-Į 
rinkimas bėgamiems reikalams’ 
aptarti ir referatams išklau-l 
syti. {

SKAITYK PATS IS PARAGINK
KITUS SKAITYTI
« A U J I K N 4 S
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t

J «-------------- -----------| j nė paprašė lietuvių tautiniais ir 
Į kultūriniais sumetimais visų 
jos radijo klausytojų dviem žo
džiais raštu-laiške ar atviruke 
pranešti jai Į>er šį balandžio mė- 

Šermeninėje ir kopinėseapie -iy programų klausy. 
t uųis.^ti žuvusį Ietį., 'en"'l|Ua. Pavyzdžiui, atsakymas ga- 
vimj pagerbs Chicagos Lietu-;,. ->QU; į,ausau vienas 
vuj Jūrų šauliai. (Ju

• Lietuvos Dukterų Draugijos noti tik 
ruošiamas PAVASARIO BA-;
UI S įvyks balandžio 22 dM šeš
tadienį 
centre. Numatoma įdomi prog
rama, vertingų dovanų laimė
jimai ir vaišės. Stalus užsisaky
ti galima pas Olgą Vaičaitienę, 
tel. 582-9781 ir Dukterų Na
muose, tel. 925-3211. (Pr.)

— Petras TamulionLs, Cleve
land, Ohio, savo sveikinimus ir 
gerus linkėjimus Naujienoms 
atlydėjo 10 dolerių auka. Dė
kui. Taip pat dėkui tos apylin
kės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams 
ir atsiuntusiam penkinę jų pa
ramai.

TRUMPAI

trys, ir 1.1. Ji nori suži- 
savo klausytojų skaičių 

ii lodčl nereikia atsakymus pa
sirašyti arba net pavardes ar 

U) vai. vak. Jaunimo adresus ant voko ar atviruko 
rašyti. Atsakymams adresas: 
Sophie Barčus radio, 7159 So. 
Maplewood Ave., Chicago, Ill. 
60629.

— Dėkui Baliui Klovai iš Mar
quette Parko už ankstybą be 
raginimo prenumeratos pratęst 
mą ir už ta proga atsiųstą §17 
auką Mašinų fondui. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautiečiams, 
užsisakiusiems Naujienas vięne 
riems metams, taip pat trims 
mėnesiams, bet pavardžių pra
šiusiems neskelbti.

— Mykolas Mažeika, Št. Jo-j 
— Sphie Barčus šeimos radio soph, Mich., iš anksto be ragi-;

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

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi*-

Puvis de Chavannes 'Žvejo šeima

K

nimo pratęsė prenumeratą, o 
savo gerus linkėjimus atlydėjo 
$10 auka. Dėkui.

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 departamenteNAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Stasys Aizinas iš Hayward, 
| CaL, pratęsdamas prenumera-

5-{ tą, parėmė Naujienų leidimą 10 
£ do. auka. Los Angeles tautietis 

užsisakė Naujienas pusei metų, 
bet pavardės prašė neskelbti.)rektorius.
Dėkui už auką ir už dėmesį, pla.kantį vyrą ar moterį išmokysi- 
tinimo vajui bei Naujienoms, ’me gero amato. Geras atlygini

mas, trumpos valandos. Darbo 
valandomis prašome skambinti 
HA 1-6100.

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 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 
kalų renesanso.

— Vytautas Januškis, Cleve
land, Ohio, velydamas Nau
jienoms geros sėkmės, atsiuntė 
penkinę jų paramai, prenume
ratos pratesimo proga. Myko
las Augutis iš Rockfordo atsiun
tė $3 už kalendorių. Dėkui.

— Už a. a. diplomuoto teisi- 
■ ninko ir visuomenininko Kazio 
Kasakaičio sielą, mirusio 1977| 
m. balandžio 8 d., vienerių me
tų sukakties proga, bus atna
šaujamos šv. Mišios balandžio 
9 d., sekmadienį, 11:00 vai. ry
to, Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Prašome draugus ir pažįstamus 
dalyvauti pamaldose. (Pr.)

rei.

1

VAIKŠČIOJANTIS STEBUK
LAS

— Chicagos Lietuviu Spau
dos Klubo nariai šiandien da
lyvaus Andriaus Juškevičiaus 
paskaitoje Marquette Parko 
parapijos salėje.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

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

Musu bendradarbė 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. _

Pla-
♦ 1978 m. kelionių Lietuvon 

tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, 6557 S. Talman, Chirago, 
BĮ. 60629. Tėl. 737-1717. (Pr.)

Prenumeratos pratesimo, užsakymu, bei galimu skaitytojų reikalams 
prašoma pa^rtaudou žemiau esančiomis atkarpomis.

MARDA NOREffiTENf
2608 Wert 6>tk St, Chicago, m. 60629 • TeL WA 5-2787 

Dld«il« Mslrlnklnut f*r«« rūilu Įvairiu »r«kiy.
MAISTAS Iš EUROPOS SAND4L1Ų.

SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUrm GIFT PARCELS SERVICE 
1341 W. 69th St., Chicifc, III. 60624. _ T»l. WA 5-2737 

3333 S*. St, Chlc«««, IIL 40*04. — T«L R54-33M

LIETUVOS AIDAI
KAZĖ BRAZDZlONYTĖ, 

PROGRAMOS VEDĖJA
WOPA 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

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

NAUJIENOS
1739 SO. H AUSTE D ST.
CHICAGO, IL 60608

Adresas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Ldresas ----------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra_nau jas ^skaityto jas. ^Priede doL

Pavardė ir vardas

• Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ’_______  dol.

Pavardė ir vardas

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

SXM 
1X00

, 185 North W»W» A-rem* 
į 2nd Floor Oūcąfo, UL 60801

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENtS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATS IMI N IMU S_ 
Dr. A. J. Guistn — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, įlėčUDČiui* 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir sutl- 
rOpinlmą. _____________ _. _ _ —__$00

Adresas

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

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

Dr. A. J. Gutian — DANTYS, jų priežiūra, rveikau ir groži*. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik - 
Minkštais viršeliais tik a

Dr. A. J. Gutwn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtl.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik _____ ___

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakĮ arba money ordod, prW 
nurodytos kalno* prWodant 50c. parsiuntime Išlaidom*.

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. *0603

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau | jas siuntinėti už pridedamus ir

DANŲ MIESTAS 
CALIFORNIJOJE

—S.L-A. 134-tos Moterą Kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, balandžio 8 <1., 1:00 vai. p. 
p. Dariaus-Girėno salėje, 
S. Western Ave.

Cisos narės kviečiamos 
vauti. Valdyba

4416

daly- 
(Pr.)

—Naujienoms reikalingas ko- 
Lietuvių kalbą mo-

— JAV. LB. Rockfordo apy
linkės visuotinas susirinkimas 
Įvyks 1878 m. balandžio įnėn. 
16 d., 2 vai., p. p. Lietuviu klu
bo patalpose, 716 Indiana avė., 
Rockford, Ill. Visus Rockfordo 
lietuvius kviečiame susirinki
me dalyvauti. Valdyba

(Atkelta iš 5-tu psl.)

Solvang miestas gražus ir tvar 
kingas. Gatvės asfaltuotos, aikš 

Į tės ir mašinų stovėjimo vietos 
.asfaltuotos ar cementu išlietos 
I Gatvės danų miestų miestų var
dais pavadintos. Didžioji ir jud 
rioji gatvė pavadinta Kopenha 
go gatve. Žmonės labai malonūs 

lir simpatiški. Valgyklose patar
nautojos pasipuošusios danų tau 
tiniais drabužiais. Miestas aps 
viestas. Prie svarbesnių pastatų 
plevėsuoja Amerikos- Danijos 
vėliavos. Malūnų sparnai, kad ir 
šventą dieną, sukasi. Ant stogų 
gandrai susinesę žagarį) suka 
lizdą.

Reikėtų paminėti Los Angeles 
neseniai pastatytą ir gausiais 
antikiniais eksponatais, J. P. 
Getty, muziejų. Muziejus pasta
tytas ir jo įrengimai padaryti 
pagal 79 metų pr. Kr., Vezuviaus 
ugniakalnio sunaikinto, Romos 
imperatorių pastatą. Muziejus 
gražus, labai turtingas ir gau
sus eksponatais. Yra apsčiai ro
mėnų, graikų, prancūzų ir kitų 
kraštų antikinio meno kūrinių. 
Išstatyti garsiųjų menininkų pa
veikslai, skulptūros, reti rinki
niai ir išklotos mozaikinės grin
dys. Prie galerijų yra žolynų gė
lių darželis, šone muziejaus yra 
žolių ir daržovių, kurias prieš 
2000 metų vartojo imperatoriai, 
daržas.

Servantės, vyras iš Lamanšo 
buvo vaidinamas gražiame seno 
stiliaus Pantages. Hollywoodo, 
teatre. Don Kichotą vidini gar
sus artistas R. Kiley. Jo arijos 
buvo palydimos gausiais aplodis 
mentais. Ginklanešis savo rolę 
ir pareigą atliko puikiai. Labai 
gražiai ir gyvai suvaidino smuk 
lės mergina Fmily Ynacy.

J. Girziūnas

Pasiklausyti tiems, kurie neti 
kite daromais Dievo stebuklais, 
kurie esate nusivylę religija.

Išgirsite ši šeštadienį, balan
džio 8 dieną, 9:10 vai. vakare 
skelbiamu “Gerąją Naujieną 
Lietuviams“ radijo banga 106.3 
FM per “Lietuvos Aidus”.

Pareikalaukite šios progin
iu os nuorašo arba šv. Jono 
Eva neimli jos knygelės. Prisiųs- 
sime dovanai. Lithuanian Mi
nistries. P.O. Box 321, Oak 
Lawn, Ill.. 60454. (Pr.)

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, latinis darbas, dalybos pelnu, 
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, Dl. 60629

Juozo šmotelio

BK1

i

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
tijos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie
riai. įvairiu valstybės formų pildy
mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų ištai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvied- 
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE
(Pirmas aukštas. įėjimas iš kiemo) 

CHICAGO, ILLINOIS 6060© 
TeL LA 3-1387

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
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. $64,200. _

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

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

50 AKRŲ , žemės Lemonte, $10,000

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

ŠUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63 rd St., Chlcsae 
Tel. 787-0600.

HELP WANTED — MA L k 
Darbininku Reikia

FOLDER
OPERATOR

Cleveland Baum Fol-

4 p.M.— H P.M. for nearby 
loop bindery. Must be expe
rienced 
ders.

Good pay & benefits.
427-6622
BILL

PRINTING AND SHIPPING. Mes 
ieškome keletą gerų žmonių, norin
čių išmokti spausdinti ir amatą 2-je 
ir 3-je pamainoje. Mums taip pat rei
kalingas vyras dirbti mūsų Siuntimo 
skyrių i e, pakuoti medžiagas ir iškrau
ti sunkvežimius 1-je pamainoje. Nuo- 
’ J *_ ’ ' , ’ j , reikia 
kalbėti ir rašyti angliškai. Tel. 
276-1600.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA NAMŲ ŠEIMININ
KĖ. Duodamas atskiras kambarys ir 
maistas. Sociali šeima su dviem mo
kyklos amžiaus vaikais. 5 dienas sa
vaitėje. Geras atlyginimas.

TeL 432-0903

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas 4 kambariu butas už $170 mė
nesiui. Tel. 737-3145.

REIKALINGAS 4 kambarių butas J 
Brighton Parke ar Bridgeporte. Ne- j 
turime šunies, nei katės. Telefonuo
ti 927-2899 vakare ir pasaukti Steve.

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pM vienintelį 
lietuvi kailininku 

Chloa<o> 

NORMANĄ |
URŠTEINĄi

i

( ____________________________________ -
1

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 

7 Some atsiųsti jų adresus. Mes— Penktadieni, balandžio
d., 7 valandą vakaro, Marquette ? jiems siusime Naujienas dvi sa- 
Fieldhouse salėje (kampas Ke--vaites nemokamai.
dzie ir 67 -tos) įvyks Chicagos i
Lietuvių Spaudos klubo susi-| SKAITYK pjIS PARAGINI

KITUS SKAITYTI
rinkimas bėgamiems reikalams 
aptarti ir referatams išklau
syti.

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. S39.800.
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 aukštų 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 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago^ miesto leidimu, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 Sc. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397 
ALEKSAS

O t M E $ I O
52—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai S9S pusmečiui lutomobill. 
Liability apdraudimas panslnlnkamt 

Kreiptis

4445 Se. ASHLAND AVL 
52M775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS
Pardavimai Ir Taisymai 

2M WEST 69th STREET

TeleU REpublIc 7-1*1

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

Siuntmiai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

i ' ■ ' i-" !!■■■■-I

BEST THINGS IN UFE

’Q08V1 W.VSfh St
i GA 4-U54

STATI TAtM

IMIVIAMC^

bute Farm Life Insurance Company

— naujienos, CHJfcAGO a, ILLFriday. April 7, 1978




