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AMERIKOS AMBASADOJE PEKINE 
buvo daug Kinijos politikų

Vašingtone Kinijos amabasadoj buvo sekr.
Vance, viceprez. Mandale ir kiti pareigūnai

PEKINAS, Kinija. — Šių me
tų sausio 1 diena JAV vyriau
sybė pripažino komunistinę Ki
nijos vyriausybę ir Amerikos 
ambasadoje Įvyko didelis priė
mimas. Prezidento Carterio at
stovas Leonard Woodcock su
ruošė didelis pokylį, kuriame 
dalyvavo visa eilę įtakingų Ki
nijos vyriausybės atstovų. At
stovas Woodcock pasveikino 
visus atvykusius svečius ir pa. 
vaišino visus šampanu. Amba
sadoj buvo didokas skaičius už
sienio rerkalį ministerijos tar
nautojų, kalbančių gerai angliš
kai. Į Pekiną buvo atskridęs di
dokas būrys Amerikos žurnali
stų ir radijo komentatorių, ku
rie teigiamai vertino santykių 
atnaujinimą.

Pranašavo gera ateiti
....JAV atstovas Wqpdcock, ve
dęs visus pasitarimus pripapa- 
žinimui pravesti ir paskelbti, pa- 
sakėšia proga trumpą kalbą, pa
brėždamas, kad pripažinimas 
bus naudingas dabartinei Kini
jai, Amerikai ir pasaulio taikai. 
Jis mand, kad abi valstybės pa
didins -prekybą, padarys didelę 
pažangą pramonėje,' neš kinie
čiai Amerikoje galės įsigyti mo
dernių priemonių būtiniausioms

netiki, kad civilinis liberalas su- 
valdys fanatikus Amerikiečiai 
nepasisitiki naujos vyriausybės, 
pažadais, todėl ir skuba išva
žiuoti.

PIRMOJI GYVYBĖ Iš
VULKANO PELENŲ

MASKVA,.— Grupė sovietų 
mokslininkų tiki, kad pirmo 
ji gyvybė Žemėje išsivystė iš 
vulkanų- — ugniakalnių pele
nų, kuriuose atsiradę pirmieji 
gyvi organizmai ir išvystę evo
liucijos procesą.

Tass ketvirtadieni paskelbė, 
kad tokią teoriją išvystė Vul- 
kanologijos Instituto moksli
ninkai Sovietų Mokslo Akade
mijos Tolimųjų Rytų Centre. 
Jie atradę, kad vulkanų pele
nuose randami daugiau kai 
200 jungtinių (pre-biologinių 
mišinių) ir beveik visos svar
biausios medžiagos — kompO” 
nentai, reikalingi gyvai celei 
egpistuoti. “Taigi daromi toli
mesni eksperimentai ir laikinę 
daryti išvadą, kad vulkanams 
veikiant, gamta radeda pir
muosius, žingsnius iš, • megyvos 
medžiagos;į'; gyvus dalykus,” 
aiškina Tass.
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e v r <, p o j e i> a b SAFUR BACHTAR SUDARĖ NAUJĄ KA- 
s i BINETA TAIKAI KRAŠTE ATSTATYT

Saulciui, vėjui ir sniegui Iran,
'sportaciją nutraukus, ' praėju-J ŠACHAS SUKVIETĖ SPAUDOS ATSTOVUS, PRA- 
| šią 197S metų paskutinę dieną,: NEŠĖ APIE NAUJĄ KABINETĄ, IR KAD NESI- 
! Išropos gyventojai kol. gyvi RENGIA IŠVAŽIUOTI
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Kalifornijoje Naujų Metų dieną gerokai sudrebėjo
žemė. Drebėjimas buvo jaučiamas St. Monica srityje ir 
pusiasalyje. Drebėjimas nebuvo stiprus,’daug žaloę ne
padarė, bet žmonės išsigando.

SNIEGAS UŽVERTĖ VISĄ ŠIAURE, 
ŠALTIS SUSPAUDĖ VISĄ KRAŠTĄ 

Pakenkė susisiekimui lėktuvais ir automo
biliais, vietomis nutraukė elektros laidus

prekėms pasiganiinti.
> ‘ - . ■ . « - V •-» .

Daug svečių - 
Washingtono ambasadoj

WASHINGTON, D. C. — Pri
pažinus Pekino vyriausybę, Wa
shingtone Kinijos ambasadoje 
pirmą sausio dieną Įvyko dide
lis pariėmimas. Kinijos pareigū
nų sveikinti buvo nuvykęs dide
lis atsakingų Amerikos pareigū
nų būrys. Kiniečių pasveikinti 
buvo nuvykęs valstybės sekre- 
tarius Cyrus R. Vance, kelių 
aukštų patarėjų lydimas. Priė
mime ir sveikinimuose .dalyvavo 
viceprezidentas Walter Mondale, 
kuriam teko pasakyti kelis žo
džius ir pasveikinti kiniečiaus? 
Kinijos ambasadoje taip pat at
kimštas didokas šampano bon- 
kų skaičius.

Amerikiečiai skuba iš Irano

TEHERANAS, Iranas. _ Pre
mjeras Bachtas pareiškė, kad 
jis ryžtasi palaikyti tvarką vi
same krašte, bet praeitų dienų 
patirtis amerikiečiams rudo, 
kad tuo tarpu krašte tvarkote ne
bus- Kol vyriausybės priešakyje 
stovėjo kariai, tai maištininkai 
karių privengdavo, bet niekas

Tos teorijos autorius Dr. Eu 
genijus Marchnin ištisus 25 me 
tus studijavo vulkanus Kam- 
čatkos pusiasalyje ir Kurilų 
salose. 
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A RKTI š K A ž I.EM A 
ŠIAURUS EUROPOJ

LONDONAS. Europoje penk 
tadienį, grudžio 29 dieną buvo 
pati pikčiausia Europoj. Smar 
klausios audros staugdamos 
siautė visoje Škotijoje ir šiau
rinėje Vokietijoje ir dar dau
giau Sovietų Rusijoje, kur tem 
peratūra nukrito 40 laipsnių 
žemiau nulio. Viduramžių mie 
tas York, Anglijoje apsemtas 
potvynio, o Italijos Rivierą 
prie Viduržemio, jūros daužė 
milžiniškoj bangos. Uragano 
smarkumo vėtra siautėjo* per 
Škotiją, šiaurės Angliją, per 
šiaurės jūrą ir Išiaurinę Vokie 
tiją, nutraukdama energiją lai 
du vielas ir sniego pusnis už
tvenkdama visus kelius, palik
dama tūkstančius gyventojų be 
elektros....

KALENDORĖLIS

1978 m. sausio 3 d.: Floren. 
tas, Floras, Genovaitė, Genę 
Viliius, Vida.

Saulė teka 7:19, leidžiasi — 
4:31. ' . . '.

Oras šaltas. a

Izraeliui reikalingas 
stiprus Egiptas

Valstybės sekretorius įtikinė
jo Dajaną ir kitus pareigūnus, 
kad ateityje bus reikalingas sti
prus ir patikimas Egiptas. Jeigu 
jis gins ir kitų arabų valstybių 
teises, tai Egipto žodis bus tvir
tesnis arabų tarpe. Arabai jau 
prieina įsitikinimo, kad Izraelio 
taip lengvai neišgriaus, jie pajė
gia labai gabiai gintis, mokytes.' 
ni. ' ' ' .

— Kiniečiai leis - Coca Colą 
pardavinėti visoje Kiniojc.

CHICAGO, Ill. —;.Naujų Me
tų išvakarėese buvo .šlapdirbo, 
bet Naujamis Metais smarkiai 
snigo visoje šiaurės Amerikoje. 
Chicagoje ir jos apylinkėse iš
krito pusantros pėdos sniego ne 
tik miesto' centre, bet ir prie
miesčiuose. Sniegas užvertė vi
sus skersgatvius ir šalutines 
miesto gatves. Ohio, valstijoje 
iškrito . truputį mažiau sniego, 
bet Michigano, Indianos, Iowo- 
je Nebraskoje ir kitose šiaurės 
valstijose -sniego sluoksnis žy
miai didesnis. Daugelyje vietų 
keliai užbersti dviejų pėdų snie
go klodu, bet yra ir tokių vietų, 
kur sniego klodas siekia tris ir 
dao'giau pėdų.

Atėjo šaltas Kanados oras

Illinois h' Michigano bei Indi
anos alstijose būtų iškritęs di
desnis sniego klodas, bet iš Ka
nados Visdurio Vakarų valstijas^ 
pasiekęs labai šaltas oras snie
ge; debesis pastūmė į pietus. 
Chicagoje pravalytos tiktai ke
lios pagrindinės trafiko gatvės, 
o visos kitos neprvažiuojamos ir 
neišbrendamos Didieji sunkve
žimiai valo sniegą, bet jo tiek 
daug iškrito, kad nepajėgia nie
ko padaryti. Mežai tepadeda ir 
druska.

— Amerikon -sugrįžo keli ar
timi Jim Joties bendradarbiai. 
Prokuratūra rengiasi juos ap
klausinėti apie -Jo'neš ir kitų nu
šovimą. ,

‘ — Sekretorius Vanee išblaš
kė visas Brežnevo viltis sausio 
pradžioje atskristi į' Washing- 
toną Ir pasirašyti strateginių a. 
tomo ginklų sutartį. ’A

Į prezidentą galėjo šauti 
du žmonės

WASHINGTON, D. C. - Trys 
garso ekspertai tvirtina, kad 

f 

galėjo’ būti du žmonės, kurie 
nužudė prezidentą John F. Ken
nedy. Jokių kitokių įrodymų nė
ra, bet jiolicininkų motorcikluo- 
se buvusieji rekorderiai užregis
travo dviejų asmenų paleistus 
šūvius. Rekorderiai galėjo re- 
korduoti anksčiau paleistų šū
vių atkarsius, aidus, būt galėjo 
būti ir konspiracija prezidentui 
žudyti. Dabar manoma, kad Į 
prezidentą Įvelti ir kiti žmonės. 
Vieni ekspertai tvirtina, kad po
licininkų rekorderiai užregistra
vo paleisto šūvio aidą, bet trys 
mano, kad galėjo būti kitas šo. 
vi'kas.

PIETŲ KALIFORNIJOJE. 
■ PLAČIAI DREBĖJO ŽEMĖ

SAN JOSE. Calif, praėjusi 
pirmadienį. Naujų Metų dieną, 
plačiu ruožu, nuo Santa Barba
ra ligi San Diegos smarkokas 
šėmės sudrebėjimas, priskaity- 
tas 4.6 laipsniams pagal Rich- 

‘terio skalę. Dėl padarytų nuo
stolių, atrc'do. kad žmionių au
kų nebuvo, tik indai išbiro iš 
lentynų ir kumėkur langų stik
lai išbyrėjo. Kalifornijos Tech- 
.nikologijos Institutas nustatė, 
kad drebėjimo ašis buvo Paci- 
fiko o'keano dugne per 1 mylias 
nuo Alibu kranto 4.6 pagal 
Richterio išmatavimą ir įvyko 
5:14 vai. popiet.

— Amerikos diplomatai pas
kutinę enrių dieną išskrido iš 
FcPrmcrros.

Ho vi o ncix p' nirs. Maskvoje 
i temperatūra nukrito 19 laipš- 
i nius žemiau nulio. Rusijos ra- 
i
i šytoji istorija tokiu speigų Ma- 
į -kvoje iki šiol dar neturėjo. Va 

karų Vokietijoje mažiausiai 2 
žmonės mirtinai sušalo, dau- 
giau 8 žuvo trafiko nelaimėse 
ir 3 jūrininkai žuvo, kai Le- 
duotos bangos jų laivą sudau
žė jūroje prie Falmouth. Ang*' 

j b joje.
—

K I N Ų — V I E T NA M O 
S A N T Y K I A I

Kinija ir Vietnamas, abudu 
komunistu valdomi kraštai ar L.
naujino kovą liežuviais dėl 
dviejų grupių mažų koralinių 
salelių, išsisklaidžiusiu dau
giau kaip 50,000 ketvirtainių 
mylių plote Kinijos jūroje.

Vietnamas pretenduoja r pa 
racel ir Spr ’i salas u 
ja Į visa* oe to. ir Taivanas, 
Malaysija ir Filipinai kelia pre 
tenzijas. Masalas i .uratų 
akmens) krūvas nafta (alie 
jus), kurio tikimasi, po tais ko 
valais daug rasti."

A MERI K A I R • 
F I LT P T N A T

Jungtinių Valstybių ir Filipi
nų atstovai sekmadieni susita- 
rė revizuoti 31 metų senumo 
militaring sutarti, kuri Įgali
na JAV turėti dvi bazes Piet
ryčių Azijoje. Mainais Filipi
nai gaus iš JAV $500 milijonų 
paramos.

R .A D O ATKIRSTĄ 
RANKĄ

CHICAGO. Sekmadienį vie
name apartmente, 855 N. Ash
land buvo rasta atkirsta žmo
gaus ranka. Ja rado vienas 13 
metu berniukas kuris tame 
apartmenlų name gjvena ir 
besivaikydamas savo šuniuką 
4-tame aukšte pateko per atvi
ras duris Į svetimą butą. Ran
ka buvo Įdėta mažame čemoA 
danelyje, padėtame ant lovos. 
13-to Distrikto policija spren
džia, kad ganka buvo nukirs
ta prieš keletą dienų.

Butas buvo neužimtas ir pa
liktas šiek tiek sujaugtas, liet 
kraujo nerasta.

Izraelis nori pradėsi derybas

TELA VIVAS. Izraelis. _ Iz
raelio premjeras Begin pranešė 
valstybės Departamentui, kad 

, Izraelis pageidauja vėl pradėti 
. pasitarimus su Egipto atstovais. 
1 IDsienio ministeris buvo parei
škęs, kad Izraelis nevažinės Į tai
kos derybas su Egiptu. Premje
ras Begin taip- pat visai pareiš
kė. kad jokių nuolaidų Egiptui 
daugiau nedarys. Tuo tarpu E- 
gipto premjeras ir sekretorius 
Vance, matyt, įtikino Beginą, 
kad reikia padaryti dar kelias 
nuolaidas. Be nuolaidų _ nebus 
taikos. Izraelio kabinetas ap
svarstė tarptautinę padėti ir la
bai jau neaiškią būklę Irane. I- 
rano karo adai gali daug pada
ryti, bet kai maištas jau yra pa
siekęs tokius didelius krašte’ gy
ventojų sluoksnius, tai labai 
sunku juos sustabdyti. Egiptas 
jau anksčiau pranešė, kad jis 
yra pasiruošęs pradėti pasitari
mus ir nori' greičiau baigti de
rybas ir pasirašyti taikos šutai- 
tį-

NEW YORKAS. — Vicnohkos 
metų mergaitei sekmadienį pa
slydus ir pavirtus ant geležin
kelio bėgių prie Central Islip, 
N. Y., tuo momentu pravažiuo
jantis traukinys jai nukirto vie
ną koją. Greit ligoninėje grupė 
daktarų per 8 valandas truku
sią Operaciją koją “prisiuvo” ir 
pirmadienio biuletenyje ligoni
nės ortopedijos daktaras chirur
gas pats pranešė, kad pacientė 
jaučiasi “puikiai” ir koja yra 
šilta ir sveikos ružavos spalvos, 
ir tai yra ženklas, kad koja P’4- 
gis”. _ ■ -A - •

BREŽNEVO PENIUKŠLIS- 
CASTRO DIDŽIUOJASI

HAVANA, Kuba. - Fidelis (Ka
stro savo perversmo ir Kubos 
sovietų imperijos. kolonija pa
vertimo 20 metų sukaktuviu 
proga savo ilgiausioje tiradoje 
Kubos “parlamente” didžiąja 
dalimi Taikb^škyrė savo liežuvio 
galandimui prieš Jungtines Val
stybes:

Kadangi - sovietu Brežniovui 
labai nepatiko JAV pripažini
mas Kinijos, lada pataikauda
mas savo patronui. Castro pasa
koje', kad Kubą niekas negali 
nupirkti ar papirkti. Kuba esan
ti ne Kinija ar Egipias.

Dėl JA reikalavimo, kad Ku
ba atšauktų savo kariuomenę 
iš Etiopijos ir Angolos, ('astro 
pasAke: “Mes savo galvos ne- 
lenksir'nę nei Afrikoje nei ku
rioje kitc’jt* pasaulio dalyje”, 
primindamas kad Jungti n ė s 
Valstybės pralaimėjo no lik in
vaziją Kiaulių Įlankoje (Pig 
Bay) bet. ir Angoloje ir Etiopi
joje. -

Nenorėdami klausytis Sovie
tu samdinio atakų. JAV intere
sų sekcijos vršininkas Lyle l-a_ 
ne, su Kinijos ir Egipto delega
tais apleido Castro parlamento 
salę.

WASHINGTON. Cenzo Biu
ras praneša, kad Jungtinės Val
stybės pradeda 1979 melus su 
219,874,966 gyventojais. Tai ro
do, kad per praėjusius 1978 
metus JAV gyvent-jų padau
gėjo apie 1.7 milijonų.

Cenzo. Biuro apskaičiavimu, 
gryno prieauglio naujagimių 
amerikiečiu 1978 metais buvo 
3.3 miliponai, mirimų buvo 
1.9 milijono ir imigrantų apie 
347,000. ..

TEHERANAS, Iranas.— Lite
ras Saftir Bachtar. veiklus Ira
no politikas ir pramonininkas, 

I antradienio rylą pranešė, spau
dai ir šachui, kad jam jau pavy
ko sudaryti naują Irano kabi
netą, kuris nieks atstatyti tvar
ką ir pradėti darbą visose pra
monės ir. prekybos srityse. Jis 
yra pasiryžęs pravesti konstruk 
tyvines reformas, kad būtų ger 
biamos kiekvieno Irano piliečio 
teisės.
Pats šachas Pahlevi pirmadie

nį sukvietė -Irano ;• užsienio 
spaudos atstovus ir pranešė 
jiems kelis svarbius dalykus. 
Pirmiausia jis pasakė,kad prem 
jeras gen. Ozeri atsistatydino 
ir kad šachas jo atsistatydini
mą priėmė. Jis pastebėjo, kad 
jau premjeru pakviestas poli
tikas ir visuomenės veikėjas 
Safur Bachtar. kuris tariasi s i 
visuciirenės veikėjais naujam 
kabinetui sudaryti-Naująs prem 
jeras jau yra susitaręs su ke
liais visuomenės veikėjais., bei 
pilno kabineto jis., pinnadieni 
da rnebuvo sudaręs, šachas pa
stebėjo. kad jis prašęs gen. Oze
lį eiti pareigas, kol .bus suda
rytos naujas kabinetas ir mini
sterial bus ]>ei-ėmę atitinkama> 
ministerijas.

Vietnamo tremtiniai 
visiems Įgriso

HONKONGAS. Britų Koloni 
ja.’ Iš Pietų Vietnamo išbėgo 
žymiai daugiau tremtiniui negu 
valdžios atstovai ar diplomatai 
pajėgia apskaičiuoti. Reikia ne
užmiršti, kad iš šiaurės Vietna
mo daugelis komunistinės siste
mos priešų persikėlė į pietus ir 
buvo įsitraukę i kovą prieš be
siverčiančius komunistus. Karo' 
pabaigoje ir jie turėjo bėgti, bet 
šį kartą jau nebuvo J<ur. šiau
riečiai neturėjo tiek žmonių ir 
laivų, kad galėtų visą P’etų Vi
etnamą kontroliuoti. Daugelis 
išbėgo su šeimomis ir mažais 
vaikais, vieni pasiekė Indonez. 
vandenis, o kiti pasiekė net Fi
lipinų salas. Jie apsigyveno sa
lose ir įsitaisė, bet visur jiems 
sunkiai ėjosi. Dauguma- buvo? 
be pinigų ir be drabužių. Teko 
jiems padėti Neturėdami vietos 
uostuose. ’ dažniausiai prisi- 
laikyi’ ix ; Vietnamo laivuose. 
Jie a .ar Įsitikino, kad ivikia 
ieškoti pastovesnės vietos, nes 
komunistai negreitai išsikraus
tys iš Vietnamo. 2.700 vietna. 
jiems padėti. Neturėdami vielos 
bet darbo ir pastogės negavo. 
Vielnamkvių laivas turės plau
kti į kitus vandenis, dažnai ta
tai pavojingus. Vokiečiai parsi
vežė 500 vietnamiečių, bet trem
tinių klausimo lai neišsprendė.

Sur Bachter Įpareigotas 
sudaryti liberalinį kabinetą, ku
ris turėtų pravesti rinkinius i 
Trano parlamentą, sūdanti vy
riausybę ir sutvarkii konstitu
cinės nionaivhijos Įstatymą Ira



Vasario 16 gimnazijos Advento švente
Kristus mus patraukia į tiesą, 
mes. turime ją išpažinti ir bran
ginti. ' Per Adomą ’ ir' jo vaikus , 
tiesa ir teisingumas buvo, giliai 
pažeisti. Tik Dievo gąilestippu- 
nius tai gali uždengti. Kristuje 
Dievo gailestingumas susitinka 
su tiesa. Jei mes nerime taikos 
■u Dievu, mes turime tai daryti, 
ko jis reikalauja, ko reikalauja 
tiesa- Adventas suartėjimas 
su artimu žmogumi, su Pievų. 
I'am suartėjimui reikalingą tie
sa. Reikia būti gailestingu, .lai
kytis. tiesos, bijoti Dievo, teisių-, 
įunio .ir mylėti, taiką ir ramy
bę. Tada Viešpaties teikiami ad- 
yenliški turtai ir mums bus la
jai dideli. .. . .

Beigęs šį dienai labai gerai 
>rita;kytą pamokslą, kun. Fr.
kėrys (lietuvių ir vokiečių kal

ninis palinki gero apetito. Pra- 
ideda smaguriavimas!

Po keliolikos minučių, riaugu
liai baigus valgyti, kun- Fr. Ske
ws visits, pasveikina Evangeh- 
<ų jaunimo ratelio* vardu. Jis 
pabrėžia, kad šiais metais pir- 
ną kartą pavyko šią gimnazi- 
ųs ‘ evangelikų mokinu tradici- 
:ę švente praplėsti visiems mo
liniams.. Tai galėjo įvykti tik 
;ika aukotojų i geros širdies, 
/patingai reikia, paminėti auko-' 
:ojųę dr. Sereiką, p. Bendoraitį 
ir 'p.t Magdušauską., •

Seka katalikų- kapeliono kun. 
J. Dėdini- žodis.. Jis i pabrėžia, 
kad adventas'yra visiškai prie- 
šingasš-kamavalui J- Per' ’ karna
valą-žmonės- pasislepia, užside
da karikas, gi advento metu pa- 
sij antame“ tokią- kdiie.-ešamėy 
bę - kaukių; nė tokiais, kokiais 
.įgrėtūmė -būti. Rytojaus- evaril 
gėTijdjįigivdėšime:’ Budėki Rėi; 
Iria žiūrėti'-į tikrovę, f tą tikro- ^mna. 
vę>~ kurioje' gyvensime.- Yra du t

Pirmas modelis — futbolo sta
dionas: yra masė, bet atskiras 
asmuo nepastebimas. Antras —

•> rm-n. • r. oKt-rys

Per 17 -mete kun. Fr. Skėrys, 
\ asai ia 1 b ■ gimnazijos Evange
likų ajunime ratelio vadovas ir 
tikybis dėstytojas, visuomet su
ruošdavo evangelikams moki
niams advente šventę. 1978 m. 
pirmą kartą jis Įstengė šuorga- 
nizucti d ilelio mastu šventę ir 
pakviesti visus Vasario 16 gim
nazijoj' mokinius.

Pirmojo' advento išvakarėse, 
gruodžio mim. 2 d.;'gimnazijos 
vaigylila šventiškai .bluostą: vi
si stalai užt ęsti stalfiTsėm kalė
diniais ornamentais, ant stalų 
yra eglės š’kut^įįhaldaknygė,- 
įeiiginės iiteraiūrQs,_^Ę>ega žva
kės. Stalai yrą perkrauti: kiek
vienam mokiniui’:yra ■ padėta 
lėkštę- su trim ^skigfųigais gaba
liukais torte, "yra arbatos ir pa- 1 ' i
pelių kavosi /te-*’.

Visiems.- susirinkus.; kuri. Fr. 
■Jte.ys 2Sidaręr,š-tenję, Jtviėsda- 

isus siūpedotr?-’giesmę 
eina'Huėspa^ tau”. Po 

g .c. nite- kpn. Fr. Skėrys sukalba 
m;;'ią ir ;nialdą siugg^sako
L umpą į ąiįyęnto jptųaioįffilą^ j 

Senųjų izraelitų laikais’pa
saulyje yjęšpątąyo netieąa.jyięš- 
pats nusprendė veikti’taip,’kąri 
tai ])šsik£teiip. dis-atsiuntėt Gel
bėtoja; kuris pareiškė' esąs tie
sa.’ Todėl “farime džiaugtis; ’kad"§i'fi:pinib"' gyvenimo’' rnodeliai.T

dangų neinama masiniai. Dievas 
rūpinasi kiekvienu atskira’. 
Mums tu: f! ų būM ai^iniesnis 
antras modelis.

Todėl budėkime, iki Kalė
dų. Lūkime ateitininkai, adven
tistai adventp žodžio, plūsme, 
būk i 1 n e adyexiiinjnka i.

Po kun. J. Dėdino kalba gim
nazijos , direktorius Y. Natkė 
vičius. 3įbį^U Lu^gų išręikĮlOg 
mintys jua-lokio^ gražtes, kad 
nebelieka kp ęąkfii*' reikia 
jų mint’s įgyvęnifiHtL’Jis išrei
škia padėką kuri. Fr. Skcrįųi už 
šventės pirmą suruošimą .“’vE 
siėms lųpkiiiteips ir. paprašo pa
ploti kojį F:bTŠkėriui. Arsi en
tuziastiškai ploja ’ V :

Kun. j Fr- Skėriui - pąreišk uSj 
kad ne jam reikia?dėkoti, o au
kotojai yra užsitarnavę padėką, 
seka meninė dalis. Mokinė Irena 
Mičiulytė ir šiais metais suor
ganizavo mergaičių chorelį. Ka
rina Langytė, Petra Langytė, 
Snieguolė Zalatoriūtė, Laima 
Valrūnaitė ir ’ chorelio vedėja 
tegieda keturias kalėdines gieš- 
aes: “Rasokit, dangūs”,'“Venį, 

,/eni, Emmanuel”, • “Bernelis gi
nė Betliejuj” ir “Prie prakartė- 

>ės”:- ■ ' ' ■■ ‘ ;
Šventė artinas galui. Kun. Fr. 

Skėrys dėkoja dainininkėms, 
risidėjusiems prie salės išvaly- 
no ir stalų padengimo ir ypa- 
.ingai virėjoms p. Giėsieriei'-ir 
1.: LeisąhneęUųpL Po Jo jis; per; 
4te.i.to .bendra uiąida ir stale 
.haįdą.; Visi sukalba <7Tėve- inų- 
■sįg;;irr priima' . palaiminimą. 
’Giesme ■“() džiaugsminga; išgą- 
-^pga’’ šių,4978 m.. Vasario lt 

izijos advento šventė yra 
užbaigiama.

■ ‘Petras Veršelis ' ■

Kunigas gina žmogaus teises
Drauge 107S-12-2O yra nuo

trauka kun. Alfonsas Svarin
skas, A'iduklės parapijos kle
bonas okup, Lietuvoje, aktyviai 
dalivauja, Religinių teisių gyni
mo komitete ir už tai yra bol
ševikų spaudos šmeižiamas, 
persekiojamas.

lame pat numeri j e, vedama
jame b, kv. nuridd: Seinų sri
ties lietuviai jau senai šaukiasi 
mūsų pagalbos, — padėti išrū» 
pinti jiems pamaldas lietuvių 
kalba jų pačių statytoje Seinų 
katedroje ir kitose bažnyčiose. 
Ar bent vienas mūšų veiksnys 
šiuo reikalu ką nors pozityvaus, 
darė?- -

Lengviausiai darbus pasiūliti 
kitiems, kad jie atliktų. Bet mes 
neturime nė vienos apmc karnos 
institucijos, visi darbai atlieka
mi pripuolamai, savanoriškai, 
pavagent. nuo savęs laisvalaikį. 
Manau, kad tokie katalikiški 
reikalai privalėtų daugiau rūpė
ti dvasiškiams ir jie tokiais rei
kalais turėtų daugiau sielotis. 
O nevien laukti, kad kokia or- 
ganizacjia imtųsi to darbo. Kaip 
tas Viduklės klebonas Alf. Sva
rinskas, nors ir persekiojamas, 
bet nuo savo katalikiškų parei
gų neatsisako.

Okur vienulynai ir kunigų 
V i e n y b ė s Organizacija ? Ar 
jiems tie reikalai, nerūpi ar jie 
negalėtų parašyti- protesto laiš
ką lenkų vyskupui ir nurodyti 
jo prasižengimą h- laužyną Vati
kano ■".nutarimo,. ?kur nutarta

tautybėms leisti melstis savo 
kalba. Be to Vatikane turime ir 
lietuvį vysk. Marsinku tveri
škį, ar ne galima būtų kreiptis 
į jį, kad jis tub pasirūpintų.

Be to ir “Draugas”, kaip ka- 
tolikiškas laikraštis, galėtų pra
vesti akciją tuo reikalu. Pana
šiai kaip “Margutis”, kad skel
bė parašų rinkimą ir telegramų 
siuntimą Prezidentui ir Senato
riams del S. Kudirkos ■ ištaisvi- ■ 
nimo. O tylėjimas, reiškia vergi
jos pripažinimas, kad su tuo su
tinkame; <• .»

Antanas Maripą

• Dr. Robert E. Kaufman tš 
New York City turi; didžiausią 
cigarečių rinkinį. 1973 m. rin
kinyje buvo 6,507 cigarečių. rū
šys iš virš 160 valstybių- Se-. 
niausios cigaretės yra Lone 
Jack, gamintos apie 1885 m. 
Ąmerikoję, rečiausiai užtinka
mos cigaretės yrą Riga, išleistos 
1901 metais, šiam Latvijos nąies' 
t ui minint 700 metų - sukaktį.

• Kiekvienų metų Vėliavos 
Dieną birželio: 14-ąją Detroite 
prie J. L. Hudson prekybos rū
mų yra išstatoma Amerikos vėT 
liava, didžiausia visame.‘pasau
lyje. Jos ilgis yra 235, o plotis 
104 pėdos. Jos 50 žvaigždžių yra 
5,50 pėdės.skersmens-, o dryžiai 
8 pėdų pločio. Pirmą karią ji 
buvo išstatyta. 1949 m. birželio 
14 diena.- zy I * . •MODERNI MOZAIKA IR MAG.ARYC10S

Dėsto RIAIAS NERIAIAATČIUS ' <

REZOLIUCIJOS
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Praeitų metų - rezoliucijos 
;ąlioją^ s-Galima kai ką atoaut.

. , , T. . . , ,. , , v. 1 jinti bet-sulaužytos rezoliucijosLleluyoj..vi;»yajdu.įfebatyra^uaslskau-^aSi(!s paslkartBS..vis dato:rei_ 
k±ą daryti šiokį tokį progresą, 
reformuoti savo silpnybes.-j i 
į Visų pirma reikia atsikratyti 
liiėgiamiausiais dalykais, — nę- 
Ikąityti striptizų, nemylėti A.sye- 
rimos žmonos, nekarti šųnų ant. 
priešingos. ideologjjpš spaudos, 
ųegriąuti Vįiko, Alto, nębendra 
darbiauti su. komunistei, neme 
liųoti apie sovietų rojų.
- f Čia. lik' kgsdiennies smulkmę’ 
nog Didžiausias nusikaltimas- 
tai išeivijos rietenos, kurios ko
munistams labai patinka, net 
padeda rietis. Įkiša k.okį “nekal

neT

TO

są. laiką veikė Šaulių Sąjunga.
Tąi nuvo giAKiucte taupos or-

^hniįi^.^ gpi^^tejįt . nepri--
■•j klaįsomybės kovoms. Talkos

tų ir kitoms ideolc'ginėms orga-
X aS^ XVk.ll iOS L lU X Svc\ O ” 

uiems-ir .spąI\^s’T2-; A’’i' MISI

čia yra? vTenas-irašo, .kad taį Aū 
Mai£auto"atkurtą Įtjrgąnižačij a, 
o kiti, kari “yra nauja organiza
cija, tik įsteigta4 šaulių vardu”. 
Įdomu, kas įgaliojo steigti šau
lių vardu naują organizaciją?

A-ToHy Pitcher loved her husband. • «.?.
So much so, that when he.went into batt!* 

firing the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

hued by a British bullet.
_ MoIly knejy the time had come to taka *

j^bek in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when 
th® smoke cleared, America had a •

Savings Plan at work, a J i ule is 
paycheck to buy Bonds:

That way, ydfftttnaking aącalinvę.That 
your future 
£ So bi

Today, wtjen its time to take 
/took in their country, Americans

■•si figūrinėje"ir sportinėje vei
kloje. šattfių veikią ledjąi'nepa- 
tikįdĮ taufimhkų.“partijos vyriau- 
sybęi--Tai WiitfeiS.. nėf/'kildavo , _
ininiis hiždapyii.'^^lįį' Sąjungą Lietuvoj buvo tik viena šaulių 
ir Apginkluoti «>šas\’O partijos 
ramštį. — jaūrfelietuvius; Bet 
Šauliu. .Sąjunga atsilaikė,' stiprė
jo, augo ir paskSfiniu laiku jau 
turėjo apie 100.000 narių. Tai 
b'tivo visiems žišom a organiza
cija. .1.. ."^.. .

r;..- ,i ■ Dabar yra gal jpanąšį organi
zacija įsisteigusįiAmerįkoje. Ji 
vadinasi Lietuvos šaulių Sąjun
gą Tremtyje. Bet kokia yra ta 
organizacija, tar net jos vado
vybė nesugebą ,^įnkąpiaį...išąįšrJ 
kinti, štąi tuo .klausimą dvi 
spaudos įšĮrąukyį^ o v

m. “Darbininko 50 nu
meryje yra patalpinta korespon
dencija apie įvykusį. N< Angli
jos saulių rinktinės suvažiavi
mą. -Be kita ko ten yra aiškiai 
parašyta: “Suminėjo Aleksan. 
drą .Mantautą, Lietuvos šaulių 
Sąjungos atsteigėją tremty”. Iš 
tj> įsakymų aš Ąuprantu, kad 
a&fragėjas yra toks žmogus, 
kurį^ įsteigė iifilyje, buvusią 
Bfetgvos šaulių Sąjurigą. Tai ji 
ir? yįa tokia, kokia'-buvo: Lietu- 
ftsjtv Bet ' tosdrgiinižhcijoš 
Spaudos ir Inforpiącijos skyrius 
j|fc a*šira<i:ihą yįgai jAtaip aiš
kina'. Štai BtranWi’is “Draugo”

m. Nr. Nr- 24.), kurioje 
jtai rašoma taip:

?**• • • Patariami pasiskaityti 
ESSj statutą, knr aišt-ia’jiaąa 
^tji? “LSST 
tBė? kultu

I 4

.organizacija, ir; ten jos pasili
kusieji nariai nargąąj kovoja dėįš 
tėvynės išlaisvininto iš žiaurios 
komunistinės Rusijos okupaci
jos. 0 išeiviai steigia kažkokią 
naują “šaulių’’ organizaciją, ka- 
hina vienas jutam blizgučius ir 
s uvasi svetimas uniformas. Ko
dėl paniekinot liętuyišką šaulių 
uniformą, kuri buvo Lietuvoj 
priimta ir įstatymais patvirtin
tą. Jeigu lietuviškos neleidžia 
dėvėti, tai nereikalingą ne sve

tima uniforms. Pasirodo, kad 
Uniforma (nežiūrint kieno ir 
I okia ji yra), dar kai ką ir se
natvėje. vilioją, liet kai toki 
‘ jaunikaičiai" pradeda rikiuo
tėje pilvijiti, tai anot lietuviško 
posakio: ‘Tiirbsi dirbsi ir vis 
vietoje”. Ar kas matėte Lietu
voj tokius šaulius ir tokias uni
formas? Skautų Sąjunga yra 
.arptautinė jaunimo auklėjimo 
organizacija, turi nustatytą ben
drą uniformą ir ją dėvi; Bet 
kĄin Si uuuns prireikė, blizgučių 
ir ,ąygUiuų uiyformų? Ir ąr ga
lima taip-jau drąsiai tvirtinti, 
kad “šaulių vadovybė žino, ką 
ji daro”. >"

Tai kelios mano pastabos iš- 
shuskinti, kas gi yra tą LSST 
ir koki jos tikslai.

Buvęs šaulys.

tą”-, tariamai, patriotinį fiUną; 
įperša “Striptizą”,, kuriuo.: išjuo
kia i tikinčiuosiusir. .juokiasi.- -iš 
žioplių;-į r ■ - ■■ < :ž

?t Pabuskime^vyrai, ■ darykime 
geras--rezoliucijas Naujieips.;Mę’ 
tams-. .Mes juk. ne kdmąįį,..anot- 
aukštaičių, .kąd.- kį^į-už-^osi^s. 
mus vedžiotų' Nesusidėkime su 
pąkvąišų&ių vseįttį. y.ądąįs, Iteip 
.atsitiko Jones seifai < Gųyanpj^. 
Reikią, turėti savo., galyą Tę |Įu- 
rėti, kur .važiuoji, kad ■ šprąncį0 
nenusisųktįnn *ar.. kitę. nėųžnifuš 
tum. . ... ,į’ ; •-

Aš asmeniškos rezoliucijos ne 
darau, kądangf” infliacijos lau
kais- moralinės dr dvajanešTver- 
tybės greit smupka ir keičiasi. 
Pamatysime, kas bus gale kitų 
metų,-..

Dpn Pilotąą

J AY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Ifl. ‘ 25 ;V

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY ŠAL- ” 
DUMYNAI- ’ • KOSMETIKOS REIKMENYSA/."

Atdara šiokiadieniais nuo:
9 vai. ry to iki 10 vai. vakaro.A z•

Sekma^įęiĮiąįs nųę 9 vąl. ry^ įkj C
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas; vaistininkas, -v*.-?

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
*■ » -* • ji * *■_ .1 •

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė ar- 1 
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujantį jau pęr 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gęlbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. : ’ ■ ■ ~

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
nariams. ? \

“ apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA nęieško pelną 
nams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas Lietuvis ir lietuvių draugas gali % * t ?
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. "

i? <
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment • į 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo praožiai.

r»nr subject to or local incor*e ^xe^juid hį

k visuomenine
r o up kati-

When you join the fs/roU

,r *»<

Gt

ij Im-i leię gyventi ir .lvar- 
kjįlD, lurip 30s pagrindr 

__ j iw’* įstatai, s tetutei-arba kop- 
.steu|ija, kurie yra specialiai 
prttaikinfi. Tai yra nauja 

-Uk. jEteiglą šaulių • 
H !

< riteriai! apsirengęs

Banko kasininkę apiplėšė tre
cią karią Jas pats plėšikas.

■— Ar ncpastclx'jai lo plėšiko 
kokią nors ypatingą žymę?- 
klaiisė' fw?liHJos deldktyvas lą 
kasininkę.. Kasininkė, atsakė:

— Taip, pastebėjau. Kiekvie
na kartą jis vis geriau- buvo 
apsirengęs. 4 .

•• w

* * *

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuita apdraudė: už 
SI,000 apdraudos sutną temoka tik $3 00 metams.

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums T 
mielai pagelbės į SLA įsirašyti. ' '•: n

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:-____  ’-b,"
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICĄ1?^^^ 

t New York, ftą.Y. 10001
307 W. 30th St. '''

.Tel. (212) $63-2210

i»te .pm- ‘ ’.' ' ’4;
2 ^NAUJIENOS, CHICAGO



ANTANAS DIRŽYSAMERIKOS LIETUVIŲRESPUBLIKA IR LIETUVA
(Tęsinys)

Šiąt keturių skyrių nariai mo
ka mokesčius paą?al National 
Fraternal s. Congress Table of 
Ąlorfejlity, kurie yra skirtingi 
ne tik pagal apdraudos skyrių, 
bet skirtingi ir pagal ipsidrau- 
dusiojo' amžių. Kiekvienas narys 
turi teisę laisvai pasirinkti bet 
kurią šių 4-rių skyrių apdrau- 
dą, jtik su viena išimtimi: III ir 
IV skyriaus apdraudas gali pa
sirinkti tie'nariai, kurie neper
žengė savo 45-rių metų amžiaus.

Draugybes nariai moka tik 
kuopos mokesčius, dalyvauja 
pilnateisiais nariais kuopoj, su 
šiom ‘ dviem išimtim - neturi 
balso pomirtinių apsaugų ir li
goje pašalpų klausimuose, ir ne
gali atstovauti kuopos SLA 
Seimuose.

numačiusi pati Konstitucija, ir, 
būtent šias: Atstovų mandatų 
patikrinimo k-ja 3.jų asmenų, 
Įnešimų sutvarkymo - 3-jų as
menų, Skundų ir apeliacijų - 
3-jų asmenų, Finansų 5-ių as
menų, Spaudcs - 3 jų asmenų ir 
Nutarimų bei rezoliucijų kom:- 
si a - 3-jų asmenų.

Seimą veda prezidiumas, ku- 
'■io p irminrnku yra SLA prezi-. 
dentas, pirmininko pavaduoto
ju - viceprezidentas ii- sekreto-' 
riumi - ŠIA Pildomosios Tary
bos sekretorius su numatomais 
jam pagelbininkais.

Be to, kiekviename Seime yra 
prezidiumo paskiriami du ar 
daugiau maršalkų, kurie yra 
prezidiumo talkininkai palaiky
ki Seime tvarką ir kurie vykdo ę su viršai sakytOmis kalbt)_ 
Seimo pirmininko įsakymus. Jmis ({r j šl:ūpas j Tareila (lr ! kia nuo 1897 m., išaugo iki 140!

Pildomąją Paryją .vadaro ".J, Baltrušaitienė, dr. J. A- Bace-'narių su savo, žvinūnais A. Apo.j 
asmenys, būtent: (pgl. Konst.) vičius> M j vinikaitis, .1. O. šir.'naičiu ir A. Jasaičiu.

vydas, V. Ainbrozevičius.
7 KUOPA, Pittston, Pa. - Vei-ĮConn. _ Veikia nuo 1912 m.

kia nuo 1901 m., išaugo nuo 12 
jiki 176 narių (111 vyrų, 65 mc'-

ivo
K. Korsakas, A- Galinskas, T.

Antanas Petrikonis Peizažas

Reorganizuotos Bendruomenės Rezolucija
Reformuotos Lietuviu Ben-jei tautos atstovybes — VLIKO

Konstitucijoje yra numatyti 
Garbės Nariai, šiuo kalbamuo
ju metu SLA turi šiuos Garbės 
Narius: Dr. Joną Basanavičių ir 
Dta- Joną Šliūpų - didžiuosius 
lietuvių tautos veteranus, Juozą 
Adomaitj-šerną - lietuvių rašy
toją ir JuoząPaukštį >- vieną 
pirmųjų Susivienijimo kūrėjų, 
pirmąjj jos sekretcTių ir laikraš
čio-Vien vbės Lietuvninku’ ikū- 
rėją^.

SLA ORGANIZACINĖ SĄ- 
R ANGA a. ŠILa. vyriausias visų 
reikalų sprendėjas yra Seimas. 
Iki 1912 metų Seimai buvo šau- 
kiami kasmet, o vėliau • kas an
trus metus. Seimus sudaro at
stovai iš kuopų, nuo kiekvienos 
kuopos pa vieną atstovą. Jei 
kuopa skaitlingesnė negu 30 na
rių, tai siunčia po vieną atstovą 
nuo- kiekvienos 30-ties ir nuo li- 
kučitf-'nemažesnio 15-kos narių.

Seimas renka vyriausią vyk
dytoją visų SLA darbų - Pildo
mąją Tarybą, šiai pagelbininkes 
- šias pastoviąsias ’komisijas: 
Įstatymų, Teismo, Finansų, 
Kontrolės, Apšvietos, Labdary
bės ir Kankinių šelpimo.

Šeimas renka’taip pat komi
sijas, teveikiančias Seimo buvi
mo metu. Tokias komisijas yra

Susivienijimo
Susivienijimo

. Susivienijimo

prezidentas 
viceprezidentas 
sekretorius 
iždininkas

Susivienijimo du iždo globėjai({<?rys) Jos veiklieji narjai bl, 
Susivienijimo daktaras- kvo- j- ‘ '

^jas j Paukštis (SLA iždininkas), ...
Visi jie yra renkami dviem _ Kazakevičius (buv SLA sekre_ 

rinkimais: pirmą kartą - visuo-' tOrius); K. joneiiūnaS5 j. s. Vaš- 
liniu visų narių balsavimu, an ]Į.evj^us 
trą kartą _ Seime atstovų balsa
vimu.

Tačiau viso Susivienijimo or
ganizacinio medžio šaknys - 
yra kuopos- Jos yra veiklos 
branduolinė jėga, jų savaiminė' 
iniciatyva ar guvus atsiliepimas 
į sumanymus iš Pildomosios 
Tarybos yra organizacinė sti
prybė, tad labai pravartu susi- 

. pažinti čia nors su keletą ar ke
liolika kuopų, su jų paskiru gy
venimu, kad iš to būtų įmanoma 
nors nuvokt ir visų kuopų gy
venimo tikrove. Čia menu tų 
kuopų keliolika.

3 KUOPA, Elizabeth, N.J. - 
Veikia nuo 1890 m., išaugo nuo Į j 
8 iki 64 narių (52 vyrų, 12 mo-'J 
terų). Joje pasižymėjo veiklu
mu A.P. Zailskas, J. Budris, J. Į i 
Zelionis, B. Kopustaitis, V. Sen-b 
kus, J. Degutis. Čia yra dalyva- ;

29 KUOPA, Westville, Ill., vei- - Veikia nuo 1902 m., išaugo iki 
294 narių (214 vyrų, 80 mote
rų) su veikliaisiais vadovais P. 
A. Dėdynu ir J.K Karazija bei 
jų bendradarbiais Z. Puišiute, 
F. Baguskiu, J. Žalimu, B. Ma- 
tijošaičiu, S- Bacevičių.

63 KUAPA, Burnside - Chi
cago, Ill. Veikia nuo 1914 m., iš
augo nuo 10 iki narių (58 vyrai, 

[25 moterys). Jos veikieji nariai 
'J. Aleksandravičius, P. Pivorū- 
nas, B. Barniškis, Pr. Čepulis ir 
K. Varanius.

34 KUOPA,

11 KUOPA, Waterbury, Conn. 
- Veikia nuo 1894 m., išaugo 
nuo 33 iki 230 narių. Jos vei- 

iklieji nariai J. Tareila, J. Že- 
jmantauskas (buv. SLA sekreto- 
; rius), A. Kundrotas, K. Kažemė- 
įkas, A- J. Povilaika-

14 KUOPA, Cleveland. Ohio. 
Veikia nuo 1901 m., išaugo nuo 
12 iki 232 narių (195 vyrai, 37 
moterys) su veikliais nariais A. 
Šimkūnu, K. Gudžiu ir k.

Britain,
i- 

šaugo iki 112 narių (85 vyrai, 27 
moterys). Veikieji nariai - J- 
Mikalauskas, M. Turskis, A- 
Leskauskas, M. Neimanas.

36 KUOPA, Chicago, Ill. - 
Veikia nuo 1901 m., išaugo nuo 
12 iki 190 narių. Kuopą organi
zavo dr. A. L. Graičiunas, vėliau 
perorganizavo M. J. Damijonai
tis (buv. SLA Prezidentas). Jos 
veiklieji nariai buvo adv. F. P- 
Bračiulis, B. K. Balutis (dien
raščio1 Lietuva redaktorius), dr. 
A. Zimontas, dr. K. Draugelis, 
adv. A. šliakis, dr. AI. šliakienė, 
dr. J. Kulis, J. A- Kmieliauskas. 
Pr. Butkus, Kl- Jurgelionis, V. 
Mišeiką, P. Balutis, K. Kasputis, 
S. Tananevičius.

57 KUOPA, Worcester, Mass.

64 KUOPA, Baltimore, Md. - 
Veikia nuo 1904 m., išaugo nuo 
9 iki 216 narių (144 vyrai, 72 
moterys). Jos vadovai A. Trum- 
pickas, J. Juozapavičius, V. čes. 
na, J. Miliūnaitis, J. Alytus, J. 
Kreivėnas.

druomenės Tarybos narių ir at
stovu Suvažiavimas, išklausęs 
vadovybės pranešimus ir atsto
vų pasisakymus —

Konstatuoja:
1 . Fanatikų — diktatūrinin- 

kų grupelės užmačios yra galu- 
t’nai paaiškėjusius: nesiskaity
dami nei su dauguma, nei su 
demokratiniais visuomeninės 
veiklos dėsniais, jie siekia pei- 
mti visą laisvojo pasaulio lie- 
uv’u veiklą į savo rankas ir 

diktuoti bendradarbiavimą su 
okupanto statytiniais ir jo įs
taigomis;

2. Liberalais prisidengę šio 
krašto profesoriai iš dipukų vai
kų priaugino “janiėarų” — sa- 
lioninių komunizmo garbintojų, 
kurie viešai pasisako, kad jie 
nesą antikomunistai ir didžiuo
jasi atlikę okupantui naudingų 
darbų;

3. Sudarę fanatikų — liberalų 
koaliciją, jie griauna šio kraš
to lietuvių organizuo'tą veiklą, 
spaudoje ir kitaip niekindami 
tuos, kurie priešinasi jų sie
kiams, infiltruoja organizacijas, 
perimdami jų vadovavimą ar 
bent trukdydama jų veiklą. Net 
ir ALTa yra atsidūrusi sunku
muose, kai į ją pateko žmonės, 
atvirai pasisakę spaudoje, kad 
ALTa ir BALFas turi pasidary
ti B-nės sekcijomis. Ten patekę, 
jie bando primesti “susitari
mus” su griovėjais, kurie ALTa 
palaidotų ir pervestų gečių — 
zerų “valdžion.” Jų užmačios 
siekia suparaližuoti ir pagrindi
nės laisvųjų lietuvių vadovybės

veikla.

Visa tai Matydamas, 
Suvažiavimas —

1. Kvieė'a ir ragina visuome
nę. ypač organizacijas, budėti ir 
neįsileisti “Trojos arklių” j su- 
vo tarpa,

2. Ragina atitiesti Vasario 
16-os Gimnazijos veik’ą, kuri 
palenkta jai patikėtą jaunimą 
nukreipti j okupanto agentų mo
kyklą — Kapsuko kursus Vilnia’ 
j e,

3. Ragina paspartinti Refor
muotos Bendruomenės padali
nių steigimą ir sustiprinti jų 
veiklą.

Energy 
wise

I

’ ’ DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI jį
NAUJIENOSE GALIJKa GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. OuttM — MINTYS IR DArIaT, 259 psL, liefiančtas 1906 

metą Įvykiui. Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas ir snsi- 
. . rtotataų. ____________ _ —------------------------- $M6

Gr. A. J. Gussan — DANTYS, Ju priežiūra, sveikata ir grofis 
Kietais viršeliais, vietoje M-00 dabar tik---

■inkštais viršeliais tik ____________________ _______
Br. A. J. Gueaan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.

Kelionšs po Europą įspūdžteį^ tUę---------—.

S3.N

■nadytas kafaaa pridedant 30c. parduot Ima Išlaidom*.

1739 S«. HAL8TED ST, CHICAGO, ILL. W888

PreNja — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 
lazdynui ffiskldsti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 
Žirginiais, kaip Iranietėmis ir pamažu jveda 1 gamtos vaizdu Ir garsų ste
buklus. DramatfTkal besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota, 
jnofcauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gtžmes. - m/

Naujienose yra gausus pasirinkimas poerijos leidinių:

1. J. Autusteltyt* - VsIČIOnlenA, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 128 psl. Kaina $1.—.
_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. He gijos, giesmės, poemos 
Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.

2. Butkų EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 p«L $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Kilų rinktinė. 1W 

pat Kaina $3.00.
K. Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL $2.00
8. Anatolflus Kairys. AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai. 88 psl. $2.00.
7- Nedsi Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. EPb’oti pasnkoilmai apie 

3 ūhdetintas lietuvaites senovės talkais: su autoriaus Iliustracijomis $3.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių Šilelis” vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukfa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, 83.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURE, 5-jl lyrikos knyga, 152 - ---------
12. Pstras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. !

tlal. 92 psl.. $1.00.
13. Pstras Šešetas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. 81.00
14. Evgenllus Gruodis, AGUONOS 1S SMĖLIS. Eilės. 70 P«l„ 81.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Hlėraščial. 80 pal 82.50

Ils. MITŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 pri. 83.00 
SWNOVES LIETUVIŲ 01WAI. Mitologijos posmai.

, 132 p«L 82.50 
Eiliuoti kūrinė-i

Alfoneif

Ifl. Adomai Jaaas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. S3 M

Norėdami {stirti Mm ar kitas knygas, prašome atsilankyti j Naujienų 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant ČekJ & pinigini orderi.

1733 So. HalMM Street, Chicago, IlUnoU 80305

RIMTA knyga - GERIAUSIA DOVANA
Naulienesa galima »*ut1 yvikly knypy, kurie* papueš bet kaklą 

knygų spintą ar lentyną.
Aleksandrs Pakalniškis, MES GRĮŽTAME, Įdomūs jaunu dienu 

atsiminimai ir {vykiu bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 387 psl. Kalni $3.

A Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykta prisimini-

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tumia, 
__ Bais viršeliais. 338 psL Kaina S8.00. Minkštėja ytri.

Pref. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, ±23 psl, {rišta — $3,00. minkš
tais viršeliais■- ■

Gra-
I5.N

tais viršeliais< ■ - n.8t 
Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su Įdomiais aprašymais, Iliu
stracijomis Ir dokumentacija. 336 psl., kaina 88.

P. KestOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lfetuvoe 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės etiimintme 1

M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 2» 
puslapiai__________________________________ _

Kny^u užsakant reikia pridėti SS et pašto Išlaidom*.

1731 3. Halrtei SL, UMeara, HL <0103. — TeL HA 1-41*

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuvis, kuriam rtpl gtatalc krata Ulrvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susi patinti su žemiau iŽvardlntomii fcoyffombs 
CLi suminėtai knygas pHmi rifiisakyti Naujienose.

Joaoi riptetata, SIAUBINGO! DIENOS. Atsiminimai įplei- 
džiaut Lietuva, ino boSevfku ir gyventas trernttau rtovyi>

JuaMt K»j»čin«k»». IŠEIVIO DALIA. Atstmlnimai. Šelvio Dilia 
Si natūrali Ankstesniųjų ataimkdmų tąss. Tai yra Amerikoje beiri- 

riančio ir patvariai įsikūrusio asmenį Istorija. Knyga gruNal illo- 
rirnota 300 psi Kaina 7 doi

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO,. L1ETUVO,. 
Autorė bnvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kau»e. Naudakiuose. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ks ji ten matė, kokiaj 
kalbas aidėjo ir ką Jai įmonės pasakė. ® psl. Jl-58. Yri taip prt 
Išversta 1 anglu kalbų.

M loi&nlro, SATYRINES NOVELES. Genialiem rusu rašytojo 
SO satyriniu noreliu. 190 pusk, kaina S3.

D. K wa M a, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UtDANOCHL A»

M, P. Pi kark IK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBH SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 p«L ckykumsTXuoti istorinė rtadtji spie

Vincas lamaltla. LIUBLINO UN IJOf SUKAKTI If PAKAfTdJS. 
M pat Kaina tUO.

tia ir kiti laidiniai yra grunanf
NAUJI i MOSI, 17>f Sk HALfTID K!\ CHICAGO, FLk,

t

Į
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76 KUOPA, Central Brook- 
mų aktoriaus James Stewart 
lyn, N. Y. _ Veikia nuo 1912 m., 
išaugo nuo 8 iki 115 narių (87 
vyrai, 28 moterys). Veiklieji na
riai J. Šarskis, J.V. Budrevičius, 
J. Lauciškis, J. šilkas, P. štitilis, 
A. Bulovas, J. Ginaitis, A. Dau
kantas, J. Basčius, D. KHnga.

83 KUOPA, Brooklyn, N.Y. _ 
Veikia nuo 1902 m., išaugo iki 
82 narių Jos veiklieji nariai J. 
V. Liutkauskas, T. Petrauskas, 
J. Ginkus.

(Bus daugiau)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JwntaM, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių mėtykis 

aprašymai, paimti Iš gyvenimo. Lengvai stiliui, gyva kalba, gražiai išleisti. 
i50 i»L Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. K»nčIu«, HISTORY OF LITHUANIA. Uetuvoa istorija 
antranki nuo pat senųjų amžių iki ptAario metų. Vidutinio formato, 145 
«L, kainuoja $3.00. ■

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. _ Jas ii 
kitas knygas galima įsigyti atsftankius i Naujienas arba atsiuntus čekį s 
oiniglDe perlaidą. ‘ .-mm-1*“

1739 B«1U H&btod Strert, CNeagE, ffi. WIM

Taupykite dabar
pas mus

M310

Pas mus taupomi jūsų pinigai at* 
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda' su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina_fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Federalmiai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TUKINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 19£3 matilfi. 421-3070
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l“antžydį”, o vėliau lygina su Amžinuoju žydu” kada 
Radauskas buvo pats sėsliausias žmogus ne tik Rozali- 

’ me, bet ir visoje nepriklausomoje Lietuvoje, antrą kar
tą, tai Radauskas iš savo buto būtų nejudėjęs.

Gretindamas Radauską su kitais, Nyka-Niliūnas 
dar šitokį sakinį įterpia į įvadą. Jis rašo:

“Kalbėdamas apie nepriklausomybės periodo po-
> eziją, nepalankiausiais buvo alomeja Neris ir Ka

zys Boruta”. (Ten pat).
Pirmiausia, šitas sakinys vertintojo labai jau nevy

kusiai sudėstytas. Neaišku, ar jis čia kalbėjo. Jeigu Ny- 
ka-Niliūnas, tai sakinys turėjo būti aiškesnis. Jeigu 
Radauskas, su kitais kalbėdamas, tokią nuomonę pa
reiškė, tai reikėjo kitaip formuluoti sakinį. Niekur ne
pasakyta, ar tokias mintis kam nors yra pareiškęs. Ra
dauskas. Jeigu jam buvo artimas Sirijos Gira, tai ne
turėjo būti vietos tokiai nepalankiai nuomonei apie Sa- 
olmėją Nerį. Gira yra sugiedojęs daugiau ditirambų 
sovietinei sistemai, negu Neris. Radausko technikos ne
palyginti su S. Giros technika. į-

Nyka-Niliūnas skelbia dar vieną nieku neparemtą 
tvirtinimą. Jis sako, kad “tikroji Radausko poezijos į 
reikšmė ir vertė atsiskleis tik tuomet, kai ji grįš ir pa-1 
sirodys Lietuvos žemėje...” Radauskui mirus, jo našlė 
Vera pasikvietė Blekaitį, atidavė jam paliktus rank
raščius ir paprašė paruošti pirmutinį : rinkinį. Verai 
Radauskienei mirus, Blekaitis būtų nušvietęs Radaus
ką daug ryškiau, jeigu jis būtų parašęs apie Verą. Jis bu- 

gražiai ir švariai atspausdinta šimto nedidelių puslapių vo tas asmuo, kuriai poetas pašventė ne tik pirmuosius 
knygelėjeuri; pavadinta ĮrEilerąsčiąf’. gražiai jis ’’Ja^įriĮ savo eilėraščius, bet ir visą gyvenimą. Radauskas bėgo 
šo, kad' nesudužti’ įląkeHuję. j&as Wi 'Radausko /^įėl^ nu0 rusU, bet jis nenorėjo dalyvauti lietuvių tautos ko- 
danguje”, -tai prie jos galės pastatyti* ir “Eilėraščius”^ 
Formatas tiks.

Knygą spaudai paruošė Jurgis Belkaitis. =Įvadą para
šė Alfonsas Nyįsa-Niliūnas. Šlekaičio pastabos knygelei 
naudingos, bet Nykos-Niliūno įvadas Radausko poezijai 
tinka, kaip žiemos šalčio metu šiaudinė skrybėlė. Mintis 
prie poeto 'prikergti Nyka-Niliūną kilo' leidėjui:4Gal pa? 

.starasis norėjo, savo nuomonę , apie ^Radauską pareikštį, 
o gal norėjo pakylėti nepakeliamą daiktą, tai įdėjo apie 

ipoezijąi mažai nusivokiančio žmogaus įvadą.'į
Be visos eilės tuščių "Wirliiiinit;, Nyka-Niliūnas duo- 

fda tokius, . duomenis .Radauskui ,į Parnasą įkelti. Jis 
rašo:

" ’“Ieškant giminystės ryšių su kitais jo’ (Radauš- 
’ --ko, B. R.) generacijos poetais, galėtumėm <-paminėti 

Sirijos Girą, antžydį (Amžinas žydas ir Krintančių 
z žvaigždžių) Brazdžionį. Pirmasis artimas savo poeti- 

nra. ijžbūramųčir ląhgvja ironija, antrasis —savo eks-; 
prešijos dinamika,"visokiu išradingumu bei poetinės 
technikos virtuoziškumų.” (“Eilėraščiai 
1978 m. 2 psl.j,. .
Nyka--Niliūnas tiktai’ pašako, kad citatoje paminėti 

žmonės turi “giminystės, ryšius” su Henriku Radausku, 
■bet nepamini nei vieno fakto tą “giminystę” patvirtinti. 
Meigu ir būtų buvę koki “giminystės • ryšiai”; tarp Radau
sko ir Sirijos Giros ,tai jie seniai buvo nutraukti, kai Si- 
Jrijos Gira visą savo “poeto negalią” patraukė!į Rytus, paskutinis:

Hfc LlTHUANiMhi DAILY HEWS 4_;

Daily Exepx Sunday by The Lithuanian Newt Pub Co., inc

So Halsted Strwt Chicago, III. 60^06. Telephone 421 -41

>MAGF PAID ĄTLCHICAGO. ILLINOIS

.uou pei 3 months. In 
t cs $30.00 per year, 

Booths. $9.00 per 
uada $33.00 per year; 
<34.00 per year

« vnu per copj

<uo gruodžio pirmo* d 
k* in oi*

i . < MKOjc » priemiesčiuose
; metams

pusei metu __ — '
1 trims mėnesiams
' enarv. mėnesiui

notaru

pusei melu ......... 
trims mėnesiam*
✓fenam menesiui

$10.00
$ 9.00 
t 3.00

Kanadoje
metams 
pusei melu 
nenam mėnesiu.

S33.UU
S18-0C

V 4

J

Užsiemuooe 
metams 

- pusei melu __
rienam . mėnesiui J *

j
$34.Uu
$18.00
$ 4 00

Naujieno# eina kasdien, 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St... Chicago. 
Ill S0608 Telef

Uimgui '-eiki*
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$18.00
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NAUJIENŲ raštinė ,atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuo 
9 vai. ryto 5 vai vakaro, šeštadieniais — ikį 12 vaU
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Velnias rašė knygą . ‘
- - -Vytautas - Saulius prieš .pačius Naujus Metus išlei
do pomirtinę Henriko Radausko eilėraščių knygą.. Tai

s

Tamošaitis "iliuzija" (Tapyba)

Tenka apgailestauti, kad tai kitko panrnėta: Jei 1939-4Qjne-f 
kontroversiniai minčiai Ig, Pe- tais būtų buvę Lietuvos kariuo- 
trauskas, kuris dažnai pasisako menėje tokie 
spaudoje įvairiais klausimais

vadai-kąriskiai
:aip generolas Plechavičius, tai-

f/

£7/2 B

£
I 
į

.000 d’dvyrių partizanų ir kito- 
m į ’ m- ’Lie-
III v j, .vdC kud lie
tuvių tauta nepriėmė okupan
tų išskėstomis rankomis.

Atrodo, lyg Ig. Petrauskas ir 
džiaugiasi, kad nebuvo pasiprie
šinta, nes pagal q Joginių Lie
tuva būtų okupuoja per keletą 
d enų, visa t_ū.ti karo m š 
būtų sunaikintą, Ijkusįejį iš.ež- 
ti Į Sibiru, o kraštas, bū t j pri
jungtas prie Gudijos _apgy
vendintas rusais. Tik esu dėka 
tč, kadjtuo .melu -Lietuvos vy- 

j riausybei vadovavo -politikai, ne 
generolai, šiand'efr vis' dar Lie- 
uvoje daugumą sudaro lietu-

■ vai, turime lietuviškas mokv-I # *
k as bei įstaigas galima lietuviš- 
:ai susikalbėti-. Ir lietuviai turi 

gal mybę nuvažmoti į Lietuvą, 
nors ir okupuotą aplankyti arti
muosius., — r, -

Jei rašančio tokia asmeninė 
nuomonė, tai niekas negali už. 
drausti svaičioti, bet visais at
žvilgiais nele'stina spaudoje

■ skaitytojų klaidinti tokiais min- 
!čių bei pasisakymo raizginiais.
Esu tikras, kad geriau nepara
šytų ir “G'mtojo krašto” prana
šai.

J. Tijūnas

”, Chicago,

voje už laisvę ir nepriklausomybę. Jis norėjo atsisėsti 
ant šakos ir iš aukšto stebėti, ką lietuvių dauguma da-

’o Radauskas, viską palikęs, patraukė į Vakarus. Sirijos 
i Girai/ kaip ir jo tėvui Liudui, visą laiką švietė Rytų 
žvaigždė,- tuo tarpu, pasukęs i Vakarus . Radauskas, 
garbino-Homerą dėl nepaprastai gero jo^hegzamentro.

j Iš žydų nekenčiančio Bradžionio vertintojas padaro ' 
į ,^22221 L ... i' . r i

i ' . - i • sz. -j. ---v . i - '--'i : spauaoje ivd.illd.is Kld.ubllLldJ.o, Zkd.ip UCIlclOldrb r Icullct VlCHlb, Ldl—
ro, bet jam nebuvo Prie Širdies. Boruta kovojo uz demo- u jokio staupIllo pritaria, nes tuomet mūsų -kariuomenė tikrai 
kratinę santvarką pačioj Lietuvoje, priešinosi naciams j stipriai pasisako už nesiprieši- nebūtų buvusi išduota sovietų 
ir komunistams. Karo pabaigoje buvo tampomas po Če- 1 nimą stipresniam Naujienose Rusijai — ji būtų didvyriškai 
kištų pogrindžius ir kalėjimus. Radauskas pabėgo ir gruodžio 13 d., savo rašinyje, gynusį Lietuvos laisvę ir.nepri
žiūrėjo, nekovojo. . . .

;Kaip ten bebūtų, pomirtiniame rinkinyje yra keli 
eilėraščiai, kurių autorius būtų nespausdinęs. Jis tu-

i rėjo progos juos sudėti į ankstyvesnius rinkinius, bet 
Hto nepadarė. -Blekaitis juos visus sudėjo. Taip, matyt, 
jam diktavo'sąžinė.

■ - <• Bene pats įdomiausias eilėraštis platesniems lietu- 
tuyių sluoksniams bus apie tai, kaip velnias skaito 
knygą. Įdomus jis tuo, kad Radauskas velniais netikė
jo. Senovėje velniai knygų nerašė. Šiuo amatu jie pra
dėjo užsiminėti tiktai po Antrojo Pasaulinio karo. Ank
sčiau jie tik skaitė knygas. “Velnias skaito knygą” neil
gas ir nesudėtingas. “Jis (velnias) sėdėjo prie pat be
dugnės. Ties jo galva kabojo sniegas. Ant juodos uo
los.-pasviręs,--velnias skaito didelę knygą-. Kas toj kny
goj parašyta, matė vien tik ožiai ir vėjai, vien tik eglės 
įir sniego griūtys ir nuo kalno kekiantis ledas. Paukš
čiai gėrė iš jo kepurės, Dievas saugojo nuo lokių. Ir 
žaibai, mušdami į uolą, niekad į jį nepataikė.” Jis žiū- 
irėjo į tuščią, juodą akmeninį sprogusi lapą...’ 
^nematė. Bet sąmoningiausias Radausko ketureilis

’ - - • ’ . - i

“Velnias skaitė tūkstantį metų,
■ Nors norėjo juoktis kaip medis, 
Nors norėjo žvengti kaip vėjas, 
Kaip upelis pilt į bedugnę.”

‘‘Pranašai”. Na, o kad būtų klausomybę, kaip Pilėnų karžy
giai.. ■ . - ,O «• % . 4

Kaip ten bebūtų, bet šiandien 
buvę vadai teisniasi, . kad nebu
vę gauta iš vyriasybės. įsakymas 
gintis- ■ Paleiskim, kad pagal 
statutą taip, bet tenka paklau. 
sti, kas davė įsakymą pervers
mus daryti apgulus pdezidentū- 
rą .grasinančiai sakyti t-*- mes 
Lietuvą giname!?.:Tad pasire
miant tą “tradicija”, taip reikė
jo pasielgti ir • gavus ultima tu - 

lapkričio 16 d., kuriame apart mą. Tik dėka žuvusių virš 30,-.

lengviau užšachuoti oponento 
pasisakymus bei pareikštas 
mintis, jos prilyginamos prie 
tuščios fantazijos, atseit, auto
rius laikomas fantazieriumi, o 
toks grubus kito nuvertinimas 
nesiderina su nuosaikumu spau
dės polemikoje.

Tad ' .visai nenuostabu, kad 
puolamas V. Vilnis’‘už rašinį 

■ “Spalvingas didis generolas”, 
kuris tilpo “Laisvoje Lietuvoje”

KOMUNISTŲ
S U M A N Y M A S ?

SAN FRANCISCO. — čia su 
imtas Peoples Temple (Liau
dies bažnyčios) įsteigėjo ir lik 
vidatoriaus James Jones pir
masis padėjėjas Michael Pre
kes, 32, kuris po Gvijanos sker 
dynių buvo slaptai grįžęs į J- 
AV ir pats prisistatė FBI, bu
vo areštuotas ir sausio 17 d. tu 
rėš stoti prį.ęš (ederalinį- grand 
jury. Su Proves suimti dar ke- l

'MANTAS AUKŠTUOLIS

i VYTAUTO PERGALE ŽALGIRIO 
MŪŠYJE ' ■

(Tęsinys)

Kūnai išblaskytij kur kliuvo, guli ištižę ;a

Į

Žemė juos surinko, kaip duonos kepalus ližė,— 
. Ji dėkinga karui už taip duosnųjį lobį.
t Šilkas, auksas, sidabras vertės nustojo ir 

dydžio.
Laukas pilnas kraujo, kaip taurė tirštojo 

vyno.
Kūnai žeme greit taps sauja. smėlio tik 

,, gryno...
I Ji—pati gamta grumsteliams įkvėpusi būvį;'

Jie sušvitę žemėj, bus. jau amžiams pražuvę.
.Tūkstančiai priešų mirę, kovos laukuose

! beilsis.. ... .. ..
Jų sumišęs kraujas greit amžiną globą Pa- 

tirsias.
Guli.... O garklės pilnos putelių, kraujo ir 

žemės;
Net ir miręs žmogus, vis tą juodžemį semia.
Vargšas tas žmogus: jis ryja žemę—ji žmogų;
Taip matyt jau reikia, žemei ir žmogui pa

togu. ’ ■
Karo .lauką, kaip dirvoną, šlaksto tik vėjas.

Kitą-metą šią dirvą gyva ranka bus užsėjus.- 
-Žuvę visi-taip ramūs ir guli apsikabinę.
O kodėl jie ne drasko vienas antrajam krū-

Jie nesijuokė, bet rimtai protestavo ir knygų nepirko. 
Pradžioje mediniu'juoku jučkėsi vienuoliai, vėliau jie 
ir sniego griūtys ir nuo kalno lekiantis ledas. Paukš- 
negalėjo. Iš gėdos ir neramios. sąžinės, jie, kaip upelis, 
norėjo kristi Į bedugnę ir niekad apie tai daugiau ne
užsiminti. . . ;.v .. ■ -r -rrr-v

Poetas Radauskas aprašė, kaip velnias skaitė kny
gą, skaitė tūkstantį metų, bet velniškų knygų lietuviai 
atsisakė skaityti. Jau praėjo ta gadynė, kai lietuviai 
skaitė velnių rašytas knygas. ,

Liūdna, kad aukštus mokslus baigę tokius, dalykus 
rašo, komentuoja ir spausdina, kada pats pikčiausias 
visos žmonijos velnias baigia nerti kilpą pavergtiems

Praeitais metais' pekliškų knygų lietuviai neskaitė, lietuviams.

ir nieko
yra

1
liėS-?. - ■■ -■ •

A,-širdis jų neplaka, ta gobšioji sustojo;
Nieko dabar jiems nereikia: dangaus, nei že-} 

mės, nei “rojo”.
O, tai širdis kalta, kol kraujas putojantis 

teka, • r-.- / •.. .
Ir godi gerklė, kuri tik ryja—pertekus.

Kai gamta žmogeliui teikia karštąjį kraują; j 
Jis pats savy netilpdamas puola, grumias, 

kariauja.
O kai ateina metas. Užtenka, broli,—sustingo.1 
Tiek ilgai bujojus — žemės saujelė pradingo. 
Kam beprasmė kova, kai esi tik vaismedis 

žalias,
Tad žydėtum laimingas, kaip saulėj atgijęs 

J 'žiedelis *
Velka pančius belaisviai ilgą, vergišką 

kelią. : , t '
Motina žemė vienodai vergą ir skausmą jų 

1 ’ kelia.
Rūsčiai dreba plienas ant kojų savo kalėjo;
Jis iiegirdi juoko, kai pančiai žvanga dėl 

vėjgy. ■ >
Lengvls žaismas likimo, lyg žvelgtų vilinga 

gražuolė;
Kas lengvai jai patiki, amžiams jos rankoj 

prapuolė. ,
O;kas laisvas pabėgo nuo kardo šluostydama 

*^< kraują. —
* Ryt. jie vėl pradės tą pačią skerdynę iš naujo, 

Rodos, žmogus sutvertas, kad kruvinas šer-

1 menis keltų;
Nuo seniausių laikų ir vargšo prie' stulpo 

prikalto . . .
Štai kur glūdi esmė senovės žydiško smurto;
Štai dėl ko žmonijos sąžinė taip apkurto.

Mūsų kariai laimingi jojo į savąją šalį; 
Neša širdy paslėptą savo tėvžudžiui žinelę. 
O motulei paguodą, kad mielas sūnelis jos 

gyvas;
Kad greitai nešiojo geras širgelis jo šyvas. 
Mielai mergužėlei suknią gijom siuvinėtą,

Ii‘ tos “šventovės” nariai, ku
rie su savimi turėjo $500,000 
pinigų ir pasisakė ‘tūrį’ inštruk 
cij as tuos: pinigus ■ perdouti So- 

jungos, anobasddai Į|^i 
'janoje, kartuysW rnstrukdijS- 
miš, kaip rusai gali iš Pana
mos banko $7 mįlįjo'nuslto kul 
to. .depozitų i painife-'- --77^.

Jie su savimi tūrėja d&'-fiž- 
taisytuš ^revolverius, h • X >- * '

■ . .t,* ■ - . ž ■ j .Lt-—-*

PAVOGTA-200 SVARŲ 
URANO?*

DETROIT, Mich.-^iKo'if|¥^ ’- 
manas John D. Dįngell (D. — 

•Mich.) pasakė, kad GAO rei
kalas visų tikrumu ištirti seną 
sklindantį' gandą' esą pasigenf 
damą 200 svarų urano, iš- ku
rio gaminamos.gtęĮniųės .bom
bos. Trūkumas buvo rastas 
prieš 11 metų ir buvo. įtariama; 
kad uranas randasi* Izraelyje- 

’ (SmbTime; -Dec.. 3©-7&)p> = f 
: t ,,.;v

Ir auksinį žiedelį, karužėn jojont žadėtą ,
U M. AukštuOZis. i

(Pabaiga) — . i-.v. -j i 
Prierašas: -šis Vytauto.didžiojo Žal

girio kovos aprašymas paimtas iŠ knygos:' “Mū-j 
sų Senolių Žodžiai Anapus”- Kas-norėtų pla
čiau apie tai paskaityti, knygą galima gauti 
šiuo adresu: *

Mantas Aukštuolis,
4 Elizabeth Ave.,.
Springdale, Conn. 06907.

—_______ ____________ ______________rritr^s
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TU fft ŠLAPUMO takų 
CHIRURGIJA

- 495-0533

'•R. K G. BA..UKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

a.NEKOLOGINE chirurgija 
>449 So. Pulaski Rd. (Crowford

1 <al Building). TpL LU 5-6446 
*na ligonius pagal susitarimą.

< • - liepia. skambinti 374-8004.

* ♦

YTOJAS IR CHIRURGĄ 
PĘC1ALYB6 AKIŲ LIGOS 

1907 Wut 103rd Str«) 
balandos pasai sil<a tarimą

K
•eTUiSTAS

Lietuvos Nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose 
statyta gimnazija

> .. PAUL V. DARGIS 
ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ! 
-rchester Community klinikom 

Medicinos d i rektoriui
a* > Hanhaim Rd., Westchester {L.

7 ALA'’DOS: 3—9 darbo dienomis ir 
*atra šeštadieni 8—3 vaL 

S6I 2727 Arbi S62

r«i 737-5WS.
/įtaiko akinius ii 

tenses’”
, . . u* .ždrryta tree.

UlwpEO 4ASSEIBUTIS
-ĖS IR

— - - -
. u. r /a STgEET 

vai l jc; -4 popiet.
.z ųi- vak

‘ t/t

triei.; ’.44o’55-*0

. ,A. VI T. TAURAS
• dra praktika.

•»•*»«' 7452 W ££’ 5*th s -
- Tel, PR 8-1223

e AL w.ftn tntiąO. .--vi, ■
• penkt 2-4 ir 6-8 vai vak. še^tadie-

• 4 ,,8Į popiet'iff., k I? '■•’iltn
’ -r; -pagat susitarimą '■ :■

< §i s 
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Atviras laiškas LB Detroito 
apylinkes valdybai

Girėno klubas ir kitos organiza
cijos kurios dar nesuspėjo įsi- 
iungli į protesto laiškus. LB 
daro visokias kliūtis, kad tik 
•^pasisektu vasario 16-sios 
švente. Siekia net į 1980 metus 
ir daro trugdimus. Štai DLOC 
Valdyba paprašė sekančiai Va.
ario 16 šventei išnuemuoti Die- 

' ’o Apvaizdos parapijos salę, 
: bet išnuomavo tolimesaie data, 
I lodei, kad tame komitete vado- 
Į ąuja LB Centrinis pirminin
kas. Rė kia manyti, kad sekan
čiam minėjimui taip pat darys 

• trukdomus ir erzelį. LB visokias 
priemones naudoja, kad tik pa- 
kenti bendram V Vasario 16-sios 
minėjimui.

Ant- Sukauskas

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI j »* * ♦ • 7 t?'! * ■ y * x ♦ *

"Dievas yr« šviesybė ir jame nėra jokios tamsybės4* — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

kroji šviesa”. Todėl i savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: "Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečią jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar 
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esanti danguje”. Šventasis Raštas, gyvojo Die 
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu yra taip pat vadi 
nms žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži 
būrys piano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane } 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). Šventasis Dievo kai 
nas yra dangiškosios karalystės simbolis

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika & Evans
Dar galima gauti pinigų

CHICAGO, III. Oficialiai j 
kelbta, kad dar 1979 metų 
>io 2 dieną galima įteikti 
nois valstijai pareiškimą 
gražiu mą permokėtų mokės-- 
čių. Kas atsineš reikalingus do
kumentus, rodančius vardą ir 
pavardę, ir kvitas apie mokes
čių sumokėjimą už 1977 metus. 
Savininkas privalo būti 65 metų 
amžiaus ar vyresnis ir nepriva- 
'c ‘ais metais uždirbti daugiau 
$10,000 dolerių. Miesto centre 
altybės pareigūnai lauks iki 5 

vai. vakaro, užpildys reikalin
gus formalumus' ir padės atgau- 
•i p’nigu§. Sausio 3 dieną, šių pa
eit mų daugiau nebepriims.
.reiški.aus padės padaryti II- 

inc's’ State Department of Re
venue įstaigoje. Ten reikia ir 
kreiptis.

pas- 
sau- 
niL 
apie

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
anti, kol vysta nesutarimai mū
sų vyresniųjų tarpe, nematanti 
reikalo j tą tarpą kisti moky
klos vaikus. .Gerb:a --cji, tai kas 

I tucs nesutarimus ir erzelį kelia, 
I ar ne LB Detroite' apylinkes or
ganizacija su pirmininku prie
šakyje. }

LB Detroito Apylinkės orga-

' Trys Moderniškos Koplyčios 
‘ Mašinoms Vieta *’

Tel. 737- 8600
TeE737-8601

LB' ieške susitarimo su De
troito L:etuvių Organizacijų 
Centru. LB Detroito apylinkės 
valdyba tarp kitko rašo sekau • 
”ai: cituoju ištrauka iš pareiš
kimo: JAV LB Detroito apylin
kės valdyba per paskutinius 4 
menesius 
būdų tartis su Detroito Lietuvių kai 
Organizacijų Centru'dėl bendro, naujų egų, bet ta padaryti fru
gal but, kiek skirtingo - ne trafa
retinio - Vasario 16 minėjimo. 
Susitart', gaila, nepavyko DLOC 
atstovai griežtai atinete bendro 
minėjimo minti ir atsisakė to 
liau tuo reikalų kalbėtis. Drau
gas gruodžio 14 d. 1978 m. Da
bar pažvelkime ka nutarė De
troito Lietuvių Organizaci j ų
Centro atstovų specialiame su
sirinkime 1978 lapkričio 26 d. programos išpildymo negalesi-

Taip pat cituoju iš to susirinki
mo ištrauką. Balsu dauguma 
priimtas E. Paurazienės pasiū
lymas. Neatsisakyti tartis su LB 
Dotrctlto Apylinkės Valdyba dėl. 
bendro Vasario 16 šventes mi-'
nėjimo, -tik žiūrėti, kad nebūtu' nizacijos valdyba savo pareiš- 
ąažaistos DLOC rengimo tradi- kime skelbią kontraversiškai, 
cijos ir jo statutas. DLOC Vai- kad Vasario ifį-sios minėjimo 
dyba daro visas pastangas ir ga.Į 979 metns neruoš, bet tuo pa- 

eškoyo galimybių ir Tmybes suruošti Vasario 16-ja'eių pabrėžia, kad ruoš specialų 
s metai skirtingą ir įtraukti kultūriniai p.ariskimnčią Vasa-

gdo LB Detroito apyiingės orga
nizacija.

Jau kelinti metai kviečiama; 
lituanistinė mokykla, tautini; 
šokiai;: mergaičių choras ir k i; 
tes Detroite meninės paiegos 
jungtis Į vieną ir bendrą ruošia
mą Vasario 16-ją. Mokyklos ve
dėja savo, laiške pare'škė, kad 
prisidėti prie Vasario 16-sios

ORTHOPEDas-PROTE^ISTAS 
Aparatai - Protezai. M4d. ban-' 

. dažai. Speciali pagalba talonu. 
- uĄręh Supports, ir L t.

?®50 W»ct 63rd St., Chicago, in. 60629
: Yetef.; PRoapect S-5W '

PERKRAUSTYMAI

Leidimai —- Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

(R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių ątstumų.
ANTANAS VILIMAS

/Tęl. 376-1582 arba 376-5996

Viiko valdybos pranešimas seimui
Pralotas- V. Mincevičius, VLIKO

Į

; finansiškai paremtas, laiks nuo 
laiko išleidžia italų kalba infor
macinių knygų apie Lietuvą.

Numatoma sudažninti ELTĄ 
ispanų kalba taip pat ir por
tugalų. Tiriamos galimybės vėl 

kitų kraštų itališkai kalbantieji, atnaujinti ELTOS leidimą vo- 
Itališkos ELTOS žiniomis pla- vieėių kalba.

. čiai nąudojasijtasdleninė spau-' (Pabaiga)
da, žurnalai, studijų institutai.1

i (Tęsinys)
Ypatingą pasisekimą turi 

\prel. Vinco Mincevičiaus reda- 
; guojamas ir ekspedijuojama ita
lų kalba ELTA-PRESS. Ją gau
na ne t'k Italijos, bet ir Šveica
rijos, Austrijos, Prancūzijos ir

rio 16-ją.

LB Detroito ėry'inkės erga- 
į mzacija nesulaUĮtiisi paramos iš 
į visuomenės pibard- parašyti j 
j laiškus visoms Detroite vaiken- 
eioms organizacijoms prašyda
mi užtarimo, bet ir čia nieko 
nepeša. Visos organizacijos grii-į 
pėmės pareiškė savo nusistaty
mą ir pasmerkė LB veiksmus. 
Abudu Skautu tuntai, kūrėjai 
savanoriai;. RamOvenai, švytu
rio Jūrų šauliu Kp., St. Butkaus 
Šaulių kp., Birutininkės, Susi
vienijimo 352. kp.. Susivieniji
mo’ 20 kp., PJv Susivieiujimo 
265 kp., Tautinės Sąjungos De
troito Sk., Nev.-Lituonai., Lie
tuvių Namų Draugija, Dariaus

S 1930 m. Amerikos rinkoje 
buvo ilgiausios, cigaretės -‘Head 
Plays ’. Jos buvo 11 colių ilgu
mo, po 5 cigaretes pakelyje. K<a^ 
dėl jos buvo gaminamos tokios 
ilgos? Dėl akcyzQ .ir .kitų mo
kesčių. Trumpiausios cigaretės 
buvo gaminamos Anglijoje 1956 
metais. Jos buvo tik 1,25
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46Q5-m S(X HERMITAGE AVENUE 
f C ^TeLl927-1741--1742^ ;

SOPHIE BARČUS
RADUO IBIMOS VALAMCOS-

V Imu programos Ii W0PA 
1490 kil. A M.

-3ri38r’faL’
ir sėkrnšdlėntfdį niio 8:30 iki 
vai ryto.

v*dėl« Aldona O»ukv»
TolRf.t HEmlock 4-2413

MS? So. MAPLEWOOn AV& 
-HICAGO ILL 40629
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mirus, seserį Zuzaną Juškevičienę su yyrų įę šeimą bei 
artimuosius šioje skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia

Microwave Cooking 
Savęs Time & Energy

,|ei žinoto aamtSĮh, Kuii< 
galėtų ųžmsakyti Naujienas, pra 
šoine atsiųsti jų adresu. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa- 
vaitea nemokamai.

...V-

With all the emphasis pointing to our dwindling energy 
resources, today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed micro wave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent less 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a “memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
cat) program the unit to change its setting automatically.

For example, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
thę oven allows for a holding time, then it will cook the food 
at the preset power level and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwave cookmg has been 
tinned to minutes and seconds. However, a microwave oven is 
more than just a super-fast energy saving cooker. versatility 
seems limited only by the homemaker’s own Ingenuity in solv
ing mealtime problems. Here’s a 10 minute recipe:

Asparagus Ham Bundles 
slices (8-oc pkg) thin- .1 can (11oz) condensed 

sliced boiled ham
4 slices (6-oz pkg) Swiss 2 

cheese
1 can (15 oz) green 

asparagus spears, 
drained

1. Separate ham slices and lay them on a flat, surface. Cut 
each cheese slice in half crosswise, and place atop each ham 
slice. Top each with 2 to 3 asparagus spears. Roll and place in 
a single layer, seam side down, in a 12x7Vį-inch glass baking dish-

2. Combine soup, water, and celery salt; spoon evenly over 
asparagus-ham rolls. Cover with plastic film.

3. Microwave on Medium for 8 to 10 minute*. Herce t hole 
in the film for steam to escape. Sprinkle with almonds and serve,

YIELD: 4 to 6 seninu __

S Cheddar cheese soup 
tablespoons water 

% teaspoon celery salt 
Sliced almonds

colio
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Fuel EconomyForging

R. L. B. Taryba, Centro 
prezidiumas ir Valdyba

— Ohio pensijų fondas 
kia teisman miesto savivaldybę, 
už naudojimą pensijų fondo pi
nigu.

LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

M. HAIaSTKD STREET Ph«©«: YArds 7*1111

AMSULAHCI 
PATARNAV?
•AAS pirma 
ir MAKT!

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTt 
DALYSI.

PETRAS BIELIŪNAS
CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeU. 3-^57)

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
is getting from car parts before they even go into the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by HazeIJa Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 
million cubic feet of gas per month—oi 36 million cubic

GEORGE F. RUDMINAS
SO. LITUANICA A VE. T»L: Y Aria 7-1188-1131

■ 1.. ■" -- ■— IM I W W —H i iwi - *wi.'   j-iijmi. i ' n Wijmi.i
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-TEPONAS ( LACK n? 9ŪNŪS

BUlĖlb v AS ATTIS
Otri Ave„ Cicero, Ui. Phone: OLympit Z-IOOJ

<r*p«OUc (-1X1

Dailininkui

JUOZUI PAUTIENIUI

t’rau- ’

1330-34 SO. CALIFORNIA-.AVENUE
, Telefonas 523-0440 •

į t. : - ... i ’

- i i» r ’ :-7-a• r’* >;
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

*'?' ■ ‘ ( i . • 1 . i1 ; x

. t - , - - ’ - . - - . . . >• ? . . fl t f gr

TĖVAS IR SŪNUS 
u AilQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street ' 'T 
1410 So. 50th A ve,, Cicero T 

Telef. 476-2345 .

wjo^nISKO^ KOPLYČIOS 
aikštž automobiliams pastatyt*

Riesto-

'Ctavn, 
Udota vię

*vL.tacijOė

PHILLIPS - LABANAUSKAS
> * 9*. :

3307 So.

*VBHT nSlB oTKJi*. 
!3U WIST 23rd PLaCJ 
J028 SOUTHWEST HIGHWAY paloe HiU*, PI. »74-44p



'ją ‘ {T*b pa-
<huys”. Ji Imvo 'snvaMrnta’‘pef 
Lie'uvių klubo, rudęns.v balitr 
\’aid no Krasauskienė, Stepoių 
kienė, Durickas ir Velbasis,-re
žisavo autorė. Programoje taip 

Joseph Rudis išrinktas I heį pat dalyvavo G. Jezukailienes 
Original Marquette Park Senior.vadovaujamas moterų..sekste- 

’Citizens klubu pinninmku, Al-jtas, kurį sudaro Grigienė, .kir
bina Poškienė išrinkta iždhun-i geliemų -Bazgaitie:0»" Seftiūnie- 

nė, Virbickienė ir Vizbarienė.

M. K. Skipitienė iš Brighton 
Parko lankėsi ?^aujiėnoše. D^-, 
kui už viz'tą, ankstybą premį-| 

iineratos pratęsimą ir už auką1 
kalendoriui. M. . Bagutskis iš 
įtarausite l)ar ko:ir,Emilijii’:Kri_ ” ‘ e t J. ; j
pas iš Bridgeporlo i teikė po d ii 
dolerius? *Dėžui.‘

> jJ
— Dėkui Vytautui-Žilinskai 

iš Čikagos už gerus linkėjimus 
ir už dešimt dc’lerių auką.* Taip . 
pat dėkui Juozui SkėiviuT už 
ankstybą prenumęratc^. palęsi- 
tria ir už auka kalendoriui. < u ± v f
— Nuoširdus dėkui- Rožei 

Didžgalvienei už didžią talką 
Naujienoms- r u o š-i a irt -. kalė
dinį numerį, už sveikinimus ir

X

ke.

■— Adv. Charles P. Kai iš.-a- 
-miu raštu Southwest News Itc- 
rold praeito ketvirtadienio lai- 
doje pasisakė pries (Udziųm li
nijų įtaką į rinkinius ir į po’.iti-

■ kierius.

— Dana Petkūnasjš.Majgpipt- 
te Parito gavo Amerikos pilie
tybę. ■**"' - * .1..

— Kun. Alfonsas Babonas pa
skirtas Detroito lietuvių šv-. An
tano parapijos klebonu. Parei
gas pradės eiti sausio 4 d.

■— Dr. P. Daužvardžio fondo 
metinis spaudos balius bus sau
sio 27 d. Martinique restorane- 
Bilietai gaunami Paramos krau
tuvėje pas J. Janušaiti

LINKSMŲ

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PETRAS KAZAN'AUSKAS, Prez'dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-774’

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS. 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKiJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

galbą. «-■*••••■ biai. Jų derliams dažnai kenk-
i»'-. ."'V' i' -.1 .-idaw įvairūs graužikai, ypač pe- A. Audronis skaitą jjaskai-L. . ū. . * hnvn

tą Los Angeles lietuvianis Klail 
pėdos kraštį. sukilhno sukak
ties minėjime sSusio T "d/12 vai.’ 

Kazimiero parapijos salėje.

lės. Aršiausias priešas buvo, katė 
Todėl ‘.egiptiečiai jau 4000 m_ 
prieš mate- prijaukino katę ku-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tas

- “gerus linkėjimus’ ankstybą pre- 
Dr. Bronė Sviderskaitė.-numerates pratęsimą ir už 'auką 

kalendoriui. Taip pat dėkui An~ 
toirieftėi Kalys už tokią pat pa

~ Zelbienė, St. Petersburg, Fla 
parašė dviejų, veiksmų- kornedi

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

American Travel Service Bureau
WVL'l S. Western Ave., Chicago, DI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo; rezervacijas;;Parduoda-1 
me-kelionių draudimus; Organizuojame kelionės'į Lietuvą ir kitus kraštus; 1 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.' -

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik rebtia rezervuoti,vietas
& anksto-r?-; Prieš 45.‘-6O'dienų. . ... - • ’

rią laiko dievu -siustą, 
šv. Kazimiero parapijos salėje.
Meninėje programoje dalysAui 
^oL. H. Paškevičius.

•} Dr. ViriCaS Mišinlis, Lietui 
vos kariuomenės Ęavanariš-kū- 
rėjas, mirė Detroite, gruodžių 
21 d. sulaukęs .82- iri. amžiaus. 
LiudętL. liko , sūnūs Alyinąs ir 
Gintautas- ’ Velionis dalyvavo 
Lietuvos "Atgimimo Sąjūdžio 
veikloje ir yra buvęs Vyr. val
dybos;, pirmininku. '

FARAONŲ DEIVĖ

. Ves nckiekiename musų 
,mę gyvena- katė;

.-s ...fm,-:.,:;.'. v;- "riii i:- XV. - ;r \ C - "
Naujieną-vadovybė' ir Hat&liflo isija'as komisiia'<fcreipiašr“i visus škal' 

Mojus ir i visus lietuvius,.ir., prašo pasekti knygnešiu bei lietuvfikos spau
dos -pirmūnų, pavyzdžiais, platinant šį seniausią'.Amerikos, lietuviu dienraštį, 
Str 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- lietuvišku ref

- • ace -^r‘-L -
..ZT-VIS PLĖ€iANTIS>SAJODŽIW '■'* •>

^r~' ~~ 5., i ėy? - -•t-bm'- irti',': ? -
skaityti ir platinfi.Nanįieiias,' ūi»irado<. mecenatų, ; kurie, prisidėjo prie'Pla
tinimo vajaus labai vertingomis' dovanomis naujiems skaitytojams, u i r.?

Mykolas Navaitis, sav. Grand-Šhorės motelio ir Rėddenįžnio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas., dviems asmenimis.- -LainSngieji turės ' progos būti 
svečiais puikiame motelyjeiririe^it ^p4jūiię,inhĖdotis -prĮvafiu 'paplūdimiu.

Mūsų bendradarbė -ir savaitinės" skilties “Aplink mus ir mūšų namus”

IWF
. i.- .M.. -

,. Visas.ir visus kviečiame j didžiąją talką.
7^"-'' ’ ‘X - „c r - -.. „ j,--

r- Prenumeratos pratęsimo;' užsakymų, bei galimų •.ąkaitytojį : reikti 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. ' '- .j; j

i / ė -A (Tį-ū-i ę ' Lt N**" ** • *

MAWnmO9'.;ųv--; i
17W SO. MAL5TED fT, «i ? •
CHICAGO, 1L 60604 , ,(1

:»A
L* *’ *' ’ "

♦' 3 anksto -be raginimo pratęstu gavo' 
mažindamas suslrailnėjimo Slaidas. Prie

- Pavardė Ir vardas .. • -________

taupydama* laiką Ir

Adresu

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo _
yra naujas skaitytojas. Priede doL
Pavardė ir vardas _______ • -

kuria

Adresai

Bponaoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

na-
Tai įprastas 

naminis gyvūnuos/’Tačiau kas 
-gali- pasigirti, kad pažįsta savo 
kfttęlrĮizo .'-u «' • ..
t,q<KĮįjtės ^.-įprasti naminiai žie- 
(Fęliai,v-.prie kurių- visi priprato
me, orient 'daugiau;, kiti: mažiau 
jas. mylime. • Žmogaus ir katės 
draugystė .-siekia' žilą senovę. 
Senovės Egipte -katė buvo šven
tas įr^'. mylimiausias gyvūnas.. 
Istorikai., pasakoja; "kad, kilus 
gąįsyųi^ egiptiečiai' pirmiausia 
gelbėdavo kates,- tik1 paskui ge- 
sindąyo-gaisrą.- Kai'katė nūgai- 

’ šdavą, • egiptiečiai 'skelbdavo ge
dimą,--katės šeimininkas nusikif- ą J w - - -
pdavo-plaukus ir antakius. Var- 
.gąs- būdavo tam, kas išdrįsdavo 
nužudyti: katę. Tokius be pasi
gailėjimo’ bausdavo mirties bau
sme. Metraščiaūtpasakoja, kad 
vieųas- kilmingas Romos pilietis 
užmušė katę, už. tai egiptiečių 
minia jį negyvai'sutrypė, šis in
cidentas sukėlė karą tarp Egip
to ir Romos'imperijos.

Egiptiečiai /buvo - gėri žemdir-

. Jlabar naminės katės paplilu- 
sioy visame pasaulyje. Jos ke
liavo kosmoso platybėmis ir 
vandenynais povandeniniuose 
laivuose, kartu: su žmogumi ap
sigyveno Antarktidoje ir Sacha
ros dykumoje.’ ‘

- Gyvenimo būdu kalė skiriasi 
nuo kitų naminių gyvūnų tuo, 
kad ji prie žmogaus prisiriša 
tik tiek, kiek jai naudinga. Jei
gu šeimininkas daugiau bend
rauja su kate,-'ji prisiriša prie 
jo, jeigu ją palieka likimo va
liai, tai pripranta tik prie na
mų, kuriuose ■ užaugo. Kartais 
tokia katė visarh. laikui palieka 
namus, apsigyvena miške ir vi
sai sulaukė ja. Tačiau, atėjus 
žiemai, ji vėl sugrįžta į namus, 
dažnai atsivesdama ir kačiuku 
būrį.

Katė — labai vikrus ir lank
stus gyvūnas. Ji gali kristi iš 
nemažo aukščio ir bet kokioje 
padėtyje, o nukrinta vis tiek 
ant kojų, niekada nesitrenkia 
nugara į žemę.t Katė yra gera 
plaukikėj nors .šį sayo sugebėji
mą parodo tik išimtinais atve
jais. Tačiau yra kačių, kurios 
savo noru lenda į vandenį ir 
plaukioja.

Katės gerai’ išvystytas lytėji
mas, regėjimas-ir klausa, blo
giau — uoslė. Tai galima pa
stebėti, kaip katė artinasi prie 
kokio nors skanėsto. Ji kelis 
kartus apsiuosto aplinkui, kol 
randa maistą. Ūsai labai padeda 
katei atpažinti Įvairius daiktus. 
Ne veltui sakoma, kad katinas 
be ūsų, tai ne katinas.

Katė skiria Šeimininką nuo

kilų iš balso, atsiliepia, pašauk
ta vardu. Katės puikiai orien
tuojasi vietovėje. Nuvežtos už 
Masdešta! kilo'net™, jos vis 4M.787į
tiek randa kebą j namus. At-Į__________________________
vežtos į naują šeimininko gy-j '
venamą vietą, katės dažniausiai M. L S=
grįžta atgal į senus namus, nors 
ten jau niekas negyvena. Tačiau 
būna ir išimčių. Kai kurios ka
tės taip prisirša prie savo šei
mininko, kad keliauja kartu iš Įvairi apdrauda —INSURANCE 
vienos vietos į kita ir visai ne- BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- r c I - - -
bando' grįžti į senąją vietą. Li-i 
teratūroje minimas įdomus fakj 4243 W. 63rd St., Chicago 
tas. Kai Jugoslavijos valstietis- 
Raudepas Evičius nori ką nors • 
pranešti savo sūnui Momirui,. . . full finished bsmt., 2 car attached
jis pririša savo katinui prie ka- garage. Call. now.
klo raštelį, ir šis keliauja į kai-' CHICAGO. 2 flat newly remodeled, 
nūs, kur Momiras gano avis. 539>900- .
lokiu pat būdu tėvas gauna nuo service, prosperous business. $26,000, 
sūnaus atsakymą. _ . *i 

Gamtininkai teigia, kad jau
nos katės dažnai nemoka auklė
ti savo mažylių ir joms padeda KAIP SUDAROMI 
senos patyrusios kates. Jau
nos “mamos” išinokstd.

Senovės egiptiečiai prijauki-

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

kam nuomininkus

Tel. 767-0600.

ARCHWAY. ROME REALTY
Tel. 532-7575

’ TESTAMENTAI
s Tuo reikalu Jums gali dau 

no laukinę Nubijos katę ir pel-Į padėti teisininko Prano Sul 
kinį lūšį — bransą. šias dvi rū-‘ paruošta, — teisėjo Alphons 
šis jie sukryžmino. Hibridinės' W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
katės gerai tiko medžioklei. II-'išleista knyga su legališkomis 
gainiui pelkinė lūšis, kaip narni-'formomis. ' 
nis gyvūnas/ išnyko, tačiau 
miniu kačių kailiuose iki 
išliko lūšies kailio spalvų.

Atlanto vandenyno Meno 
loję gyvena katės, kurids išvai
zda Primena lūšis. Jos stambios, 
labai gerai šokinėja, laipioja 
medžiais, plaukioja ir gaudo ■ 
žuvis turi ilgus aštrius nagus ir ‘ 
trumpą uodegą. Mokslininkų 
teigimu, trumpos kačių uodegos 
yra .mutacijos padarinys..

na-
■ '. i - !

šiol Knyga su formomis gauna 
ma. Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica

i

i -^v. .. ■ ' ū,1 ' "waujienoms reikalingas
'LINOTIPININKAS

' : • ’ < * T;/ * ! ’ •’ i " ’- . ’ t

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu: ........... ••

■ < ‘ > /k

HA 1-6100

MARIJA N0REIKIEN1
IMS Wert IWh St, Chicago, m W62R • TeL WA S-17S7 

DMella Malrinktma* eeret rOilac (vairiu prekių.
,. - MAISTAS Ii EUROPOS SANOtLIŲc “*

r— - - ■ -------------------- --------- , -■i—.m » WUfflMRW
• P]«tlnimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol.

Pavardė ir vardas —---------------- - ----------1_____________
( J ■ .■ a- ... J U , i *j.i
Adresas ----------------------------------------------- ’_______ ' _____ '

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

I Mill I ■■ III ■—

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmoj Parcels Express Corp- 

MAROurm <uft rarcils sixvjci 
fill W. Ckice^e, iii. >M29. - T*L WA M73T
m Sa. fUW«rf *♦; Chic***, HL 6S6OS. — T*l ftSMSM

.. 4 1 ’■• •»' A i. . .
Pavardė Ir vardas

Adresai v « .

Pavardė ir vardas

Adresas , m imi

Pavardė Ir vardas ——------- • v_... „■ —

" , n z * i ■......................,ų”
Į freeas - . . - 1 ■ .-*■ —■» <----- — . . . - - . ...... ■

_ “LIETUVOS AIDAI”
=|, KAZE BRAZDZIONYTE,
—J PROGRAMOS VEDtJA

J ”• Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak. 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

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

—.........-H I" t—«- •!.. I' l ■UVi!l"JL. > I. ^JIIIĮį LBf ■W'.—»» -

O GERIAUSIAI ČIA

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralinis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju namu apylinkė.

$53,900.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 ■ pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas., apsaugą 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800. . ... '

MODERNUS 15 metų mūro namas 
2 butai ir profesionalui liuksus' ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
auette Parke. -.,

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
;apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos, 
i Marquette Parke. <_ .5;

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL737-7200 arba 737-8534

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI -

Turiu Chteapos miesto letdiirą,
Dirbu Ir užmiesčiuose fa* 
rantuotai Ir sąžiningą! ..

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tol. 927-3559 '

43—M fiL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Ti?rirf $9t pusmečiui automobllle 

lability apdraudlmw puminlntMit 
-- Kreiptis

«M> *•. ASHLAND AVE.
v* 5RX77I „ »-

A. TV ERAS: 

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖJ

Pardavimu" ir Taiiymas " 
1646 WEST, ,69th STRIKI "

T»I®4.» REpeMie 7-’941ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
, įdomi 250 puslapių knyga su.

„ . ... ,. įkrauta autoriau? troboje.
e orą \vinių požiūriu la i-( į^agos ir apylinkės lietuviai, 

ausiai^ vertinamos ilgaplaukės skirsneiių mė ėjaj, šomi at 
angonnes kates. Kai kurie mok; M k pasiimti. Kirar 
slinmkai linkę manyti, kad an— 
gorinės katės pirmtakas yra. 
laukinis katinas manulas, gy- 
venantis Pietvakarių ir Viduri-' 
nėję Azioje. Kiti mokslininkai 
yra tos nuomonės, kad angorinė 
katė yra paprastos naminės ka
tės mutacija.

Algis Bubinas
(Bus daugiau)

i gyvenantieji prašomi . .užsisa- 
i kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

— Upjohn chemijos bendro
vė pajėgia pagaminti protejinu, 
kurie galės pakeisti mėsę.

ENERGY 
WISE .

Limit use of dlswasher j 
to once a day, after the i 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don’t be a Bom Loser! > 

t

Siuntiniai į Lietuvą 
tr kitus kraštus . 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5930 

<_ v

M. i I M K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitokd blankai.
v_. - ------ 1

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation 

Doctors have found a medica
tion that in many cases gives

itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H Ointment and sup
positories. Use only as directed.

and PLEASE 
make people 
more careful

BEST THINGS IN LIFE

iail Prank Zanolls

GA 4-4654

n*n m*

iMtva.HC^

State Fann Life Insurance Compafty

--------- — ■ ?

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street,

Tel. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. šeštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.

< i I i < ' ~ -

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, ~ 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
735*6361 

_________________________—
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