
Price 20 c-VOL. LXV

Izraelio ministerial

Visam kraštui* reikalingas ži• r
balas.
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NEW YORK. N. Y.. — Dabar 
paaiškėjo, kad Izraelio žvalgy
ba laiku įspėjo Egipto preziden
tų Anwar Sadatą apie palestinie' 
čių ruošiamą pasikėsinimą prieš

— Irano karo vadovybė pata
rė iraniečiams grįžti į darbų, 
jeigu nenori kęsti bado ir šalčio.

.1 ARI ŽALĖ. Izraeli
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IZRAELIS ĮSPĖJO SADATĄ APIE 
RUOŠIAMA PASIKĖSINIMĄ

BACHTIARAS PAREIŠKĖ, KAD CHOMEINI 
NEPRIVERS JO ATSISTATYDINTI

vizito metu. Izraelio žvalgyba 
jau nuo 1977 metų atidžiau pra
dėjo sekti Libijos prezidento 
Muhamat įvairius veiklos pla
nus. Izraelio žvalgyba sustipri
no savo veiklą po susikirtimų 
Libijos ir Egipto karo 'jėgų pa- 

. čia me pasienyje- Dabar p aaišk ė - 
__ jc, kad Izraelio žvalgyba vis 

dėlto vra geriau informuota 
apie pulk. Muhaipat veiksmus 
ir planus, negu egiptiečiai ir a- 
merikiečiai.

IRANO ŠACHAS Iš EGIPTO ATSKRIDO Į MAROKĄ, 
KUR PLANUOJA PRALEISTI PORĄ DIENŲ

kad joki pasikėsinto į ai neban
dytų jo sužeisti ar nužudyti, ša- . 
cho sūnus.mokosi Amerikos ka- . 
ro aviacijos mokykloje. Mano
ma, kad jis turės progos pralei
sti kelias- dienas su savo tėvu, 
išsikalbės apie paskutinių savai
čių įvykius, o vėliau vyks į Tek
sas ir baigs mokslą karo aviaci
jos akademijoje.
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MULA CHOMEINI TRAUKIA SAVO ŠALININKUS Į 
SOSTINE, SKELBIA KOVĄ PRIEŠ DABARTINĘ 

VYRIAUSYBĘ
. Iraiiss. — Ira- 

premjeras Bachtiaras pareis-, 
ikė. kad nei jis, nei jo vyriausy-Į 
bė. Chomeini šalininkų span-Į 
džiama. nesirengia atsistatvdin-[ 
ti. Chomeini šalininkams ir ko
munistams buvo leista demon
struoti Teherano' gatvėmis 
tai su 
nurodvtomis, vietomis

lik- dieni iki vidurnakčio posėdžia- 
ąlyga. kad jie maršuos vo Izraelio minutėlių Rabine- 

■ įr neda-ltas, svarstydamas naujus pasm- 
rvs žalos sostinės gyvenlojamsjLvn,us Izraelio ir Ė.gipto taiko.-, 
bei sostinės turtams. Jeigu de-jsu^ai’^!a* pasirašyti. Piim<>n u 
monslrantai daužys langus. nakAėn izraelitai svarstė paskuimi.’-, 
timis šūkaus, degins at 11 o m o. pasiūlymu^ sut^

i ti. Prieš porą savaičių Izrae.i?

— Mula Chomeini buvo pasi
ruošęs skristi.į Teheraną, bet pa 
skutimu metu pakeitė savoinuo-' rėš. 
monę. Jam nepaliko', kad dide
lės demonstracijos organizato-!

Izraelio žvalgyba*mištate, kadjriai sutiko klausyti policijos pa- 
palestiniečiai, Libijos žvalgybos 
.padedami, j^fevv Yįorke rengėsi 
nužudyti~ prezidentą Sadatą, 
kaip pikčiausią arabų priešą. 
Palestiniečiai buvo pasiruošę 
pulti Sadatą New Yorke. Egipto, 
ir Amerikos sargai sekė New 1 pareiškimus, bet visa laiką jį 
YcTke. esančius Įtariamus pa. j saugo penki policininkai, kad 
lestiniečius, bet tikrovėje pasi-'jis nebūtų šalininkų apkultas, 
kėsiriimui ^vadovavo L i b i j o s 
žvalgybos Agentai. Pats Beg?
nas, T .
Yorke, patarė izraelitams infor
muoti Egipto prezidentą apie 
ruošiamą pasikėsinimą. Sadatas 
pasirinko kitą kelią namo, i

Palestiniečia n°rėjo 
nužudyti Sadatą

tvarkymų ir nedaryti niekam 
žalos. Jis suprato, kad demor.-
strantai bijo policijos.

— Mula Cc'meini kiekvieną 
dieną savo šalininkams daro

Žiemo jali smarkiai spausti, užšalusio ežero vėjas dar smarkiau pusti, 
jiedu nepajėgia gerai apsišarvavusio mes keriotojo atitraukti nuo aketės ir meske-

bilius. tai policijai iškyla navai 
toli jėgą tvarkai palaikyti. — 
gu policija nepajėgs tai padary 
ti, keli kariuomenės lankai i 
šarvuočiai sostinės-gatves išvr

jej- kalrnetas atmetė Egipte pasm- 
Ivmus. bet ši karta izraelitai ta
po sukalbamesni, kai naujas Ira 
no kabinetas pranešė, apie ats.-

raeliui- Tvirtinama, kad Izraelis 
priėmęs veik visus pasiūlymus, 
bet porą atmetęs.

Izraelio minisleriams atrodo

Premjeras Bachliari supran
ta, kad į jo vyriausybę daromas 
didelis spaudiams Mula Cho
meini traukia- sttvo- - šalininkui 
į sostinę, kad galėtų pavejkti 
valdžios sluoksnius ir nuverstų 
Bachtiaro vyriausybę. P a t s 
Bachtiaras yra pasiryžęs pasto-į 
ti kelią sauvaliautojams. bet .jisi 
nenori vartoti ginklų ir mules i 
Chomeini provc'kuojamo krau

po praliejimo. Bei jeigu į sosti- 
mus Jie nežinojo kuo vertėsi kaukiaiuoh šiiilu minios -
ir John Gare. Vsr«šė prozidea. s“ savo mažina aau,,,a 1,0 ,Gm 
tienė dėbar paleknsi i nemalo-i bet >is tun <lu'b’
nę padėlį dėl G«y . ' 11 ianl ”“'udy't>la

Praeitą mėnesį jai buvo nes. 
magu, kai buvo paskelbta jo-

NUSIFOTOGRAFAVO SU ROSALYN pravažiuoti. Meras gavo pagal- 
____ oo Įeitu ' u u» i •* mm. SAUGUMO POLICIJA TIRIA. KAIP GRACY bet jų n<=^A^ako gatvėmsĄirava- 

: iv-ii. I z vieną darbo valanda 
SNIEGO KASIMAS BRANGIAI KAINUOJA NE TIK Prival° sniei“' Ų“"-

i tojams ir valytow..-, mokėti po 
’.$57.09. .Jie pi .valo turėti savo 
priemones sniegui 
sunkvežimius jį sal
imui ir darbininku
Sniegp valytojai samdomi

CHICAGAI, BET IR KITIEMS MIESTAMS

Nugintienė skiriasi
CHICAGO. — Prieš 12 metų 

■pranešimai stambiomis antraš
tėmis ir lietuvių spaudoje pasi- 

pasirinko kitą kelią namo, iš-j rodė, kad Jungtinių Amerikos 
vengdaiiias^LibijosrirapMestimeq Valstybių-^prezidento—Eyn do il
čių teroristų. Tiktai dabar pas-* B. Johnsbnc’ duktė Luci B. John- 
kelbiama, kad juodą darbą ture-! son išteka už Patriko Nugento. 
jo atlikti palestiniečiai, o 
dovavo Libijos žvalgyba.

Irano šachas 
išskrido Į Maroką

ASVANAS, Egiptas. — 
šachas Rėza Pahlevi, su žmona 
praleidęs vieną savaitę Egipte; 
pirmadienio rytą išskrido į Ma-j

tuometu Būdamas New

va-; kurio Waukegane gyvenanti mo- 
I tinėlė yra lietuvė.
I

WASHINGTON: D. C. Fe-Gacy nusikaltinlus su jaunais 
ralinis Biure’ agentai pakviesti į berniukais. Baltieji Rūmai ne- 

| žino, ką įvairaus plauko politi- 
j kai pakviečia į Baltuosius Rū-

Baltuos’us Rūmus, kad nusta-

tienė nusifotografavo su kont- 
traktorium John Gacy ir kaip 
jos fotografija buvo išsiuntinė
ta spaudai. Pasirodo,, kad ponia 
prezidentienė savo laiku prieinu 
sj-(tidelius4>Cjrius^lanLytaJų-Bal
tuose Rūmuose, ir jos fotogra
fija buvo išsiuntinėta ne tik lan 
kytojams, bet ir spaudai. John 
Gacy. kaip žinome, suimtas ir

Praeito penktadienio spaudo- laikomas kalėjime be užstato. 
! je pasirodė trumpa žinutė su Lu

ces atvaizdėliu. pranešant, kad 
“Luci Johnson Nugent prašo 
divorso”.

Luci Johnsc’n Nugent, 31, jau 
mirusio prezidento Lyndon B.

roką, kad galėtų išsikalbėti su Į Johnsono duktė, trečiadienį ūž

i

apmokėti.

nuolaidas. Sekmadienio' naktį 
Izraelis pranešė Egiptui'savo nu 
tarimus, bet spaudos atstovams 
nepaskelbė.

kruvinos kovospradės sauvaliauti, tai vyriau
sybė yra pasiryžusi pavartoti 
pačias griežčiausias priemones-

Aukštoji Irano karo vasovybė 
nesikiša i konfliktą. Irano karo 
radai nutarė, kad mules Kho
meini vadovaujama fanatiškų 
tikybininkų grupė neatstovauja 
Irano gyventojų daugumos. Ji 
net nesudaro moliametonų dau
gumos, 
leruoti. 
galėtų 
tkybinė

BANGKOK AS. Tailandas. — 
Praeitos sava’lės pabaigoje Virt 
namo kare' jėgos paskelbė, kad 
jų ka’-iiiomenės daliniai okiru- 
vo visa Kambodiri ir karo veik- 
smai baigti, nes Vietnamo ka
riai pasiekė visą Tailando sie
na.

Marcinkus Ivdės 
popiežių j Meksika

sios rnikiminė fc'tografija su 
Jim Jones, nužudžiusiu savo 
bažnyčios narius į Gijaną ir ten 
patariusins visiems nusižudyti.

Sniego kasimas 
brangiai kainuoja

CHICAGO. IL. - Praeitą šeš 
ladienį ir sekmadienį 900 sun 
ikvežimių iri stūmikų bandė pra 
valyti antrines Chicagos gatves, 
kad gyventojai galėtų prava
žiuoti, o miesto atmatų valyto
jai galėtų išvežti prisirinkusias 
statines. Sniegas užvertė Chica-

VATIKANAS. Italija. — Nūs 
tatyta, kad cicerietis vyskupas 
Marcinkus lydės naują popiežių 
į Meksiką. Jis bus popiežiaus 
Jono- Pauliaus asmens sargas. 
Meksikoje Romos kataliku dva
siškiams draudžiama nežioti ku 
nigo drabužius. Vis' Meksikon

Dabar aiškėja.’ kad pirmadie
nį keliose Kambc'dijos vilose 
ivvko kruvini mūšiai su tankis-

Jis kaltinamas jaunų berniukų 
nužudymu. 21 lavc'nai buvo ras
ti jo namų kieme.

Rasta fotografija

Matyt, kad vietos politikai nu 
— į .,ullliovilu uuaic, uwi<«ucių u/, si vežė J ohn Gacy, ka d galėtų pa 

Maroko karaliui ir informuotiį pildė dokumentus Skyryboms sirinkti aukotojus Rinkiminei 
jį apie mulos Chomeini ir kitų j nuo Patriko Nugento gauti! Nu- kampanijai. Tuo metu, kai to
jo bendradarbių išdavystę Ira-1 gentai buvo vedę 1966 metų rug- tografija buvo traukia, niekas 
nui. šachas rengiasi praleisti pifičio 6 dieną. Jie turi 4 vaikus, dar nežinoję apie kriminalinius 
kelias dienas Maroke, o vėliau 
planuoja išskristi į Ameriką. Pa-j 
sakojama,kad jis apsistos Palm j 
Springs miestelyje. Pirmiusiaj 
jis pasimatys su prezidentu Car-| 
teriu, o vėliau nuvyks pas savo; 
šeimos narius. Kaip ilgai jis bus 
Amerikoje tuo tarpu nieko ne*; 
paskelbta. Tvirtinama, kadį 
Palm Springs policija rūpinsis 
šacho ir jo šeimos saugumu,

Irano
visu

Je:gu 
paimtu

Irano kariai nenori to
kai! kraštui savo valią 
primesti netolerantiška

. Iran ui ginti rei-
I.Kėlimų atstovai. Gerai ginkluoti KamlrOdiios ka- 

tikėj’mo sekta riai ir partizanai sudegino kelis 
vadovybę, tai ta-j tankus ir užtreškino tankuose

KALENDORĖLIS

abiejų

Sausio 23: Emerencija, Rai
mundo Išp., Rytūnė, Garbenė,' 
Žiemis, Gailys.

Saulė teka — 7:12; leidžiasi 
— 4:39.

Saitas, snigs.. ,

Kai Lucy Johnsonaitė pamilo John Nugentą, tai visur buvo skelbiamos 
fotografijos, bet kai reikia paskelbti mei lės pabaigą, tai pranešimą padarė motina, 
buvusi prezidentienė, •

važiuojantieji dvasiškiai priva.|da galėtų prasidėti kovos tarn■ buvusius Vietnamo karius, 
skirtingų Korano aiškintojų ir; 
galėtų pasinaudoti įvairūs usie-E 
nio agentai, bandantieji paverg
ti visą iraniečių tanią.

Karo vadovybę labai smar
kiai paveikė pirmą kartą sosti
nės demonstracijoje pasirodę 
Irano kc'munistai. Vyriausybė 
žinojo, kad Irane veikė nedide
le komunistų grupelė, bet ji nie
kad nepasirodė jokiame rimta
me darbe. Praeitą sekmadieni Į 
keli šimtai pomunistų maršavoj 
kartu su Chomeini šalininkais.! 
Komunistai neturėjo ginklų, bei 
jie buvo sustatyti į glaudžias vo j 
ras ir pramaršavo pirmą, kartą, 
nešini Irano komunistų vėliavą. 
Vyriausybė leido demonstruoti 
keliomis sostinės gatvėmis lik-' 
tai Chomeini šajininl-ams 
tarpu Irano komunistai pirm i 
kartą maršavo pagal Chomeini 
vadų nurodymus. Irano žvalgy
ba turėjo žinių, kad komunistai 
įvairiomis priemonėmis remia 
C.ronieini prc'testo kampaniją, 
<» kelių šimtų komunistų pra- 
inaršavinvas Teheritfib' 'gatvę*

to dėvėti civiline eilute. Dabar
tiniam popiežiui Meksikos vy
riausybė padarė išimtį, bei visi 
to palydovai privalo prisilaiky
ti Me’rriko’s įstatymų.

Manoma, kad popiežius Jonas 
Palius II patars Meksikos tur
tingesniems, sluoksniams suda. 
ryti geresnes gyvenimo sąlygas 
neturtingiesiems, kad jie nebū
tų stumiami į maštininkų ran
kas.

skelbus pavojaus trimitą. Viet
namo kariai skubėjo i savo vie
tas. bet kulkosvaidžiais jie bu
vo išskinti.

Kambodijos kariai naudoja 
kitus kovos metodus. Jie naiki
na Įsiveržusi priešą, kai jis ne
laukia užpuolimo ir nepasiruo
šęs alivi-T puolimo. Vietna
mas 
i’-

J! . ..i

. ihodija.

— Daniel Flood advokatas ir 
jis pats Įrodinėjo teismui, kad 
jis niekad negavęs jokių kyšių 
iš savo tarnautojo, apskundu- 
sio jį kongreso komitetui ir pro 
kūratūrai.

Amerikos diplomatai ne
pataria Corteriui nesusirišti su 
taip vadinamomis “trečiojo pa
saulio valstybėmis" ir nedaryti 
joms didesniu paskolų, nes jos 
pinigų visvien negrąžins. Pas 
kolų prašo Tito, Vengrija, Len
kija ir kelios Pietų Azijos val
stybės.

Jeigu mula Chomeini ne. 
| pristabdvs savo kampanijos, tai 
Į Irano karo’ vadai gali bet kuria

paskelbti griežtas taisykles tvr.r
•" kai įvesti ir iferbui .pradėti, ti > r

tuojm’s Chomeini deinonslracyjo- 
parodė, kad komunistui Ix'ndr.'- 
darbiauja su. Chomeini tikybir ? 
grupe, šis faktas privertė ka
rius apsvarstyti savo nesikišimo 
į vidaus reikalus nutarimą Ka- 

vetimos vairiai negali leisti 
s lybės agentams 
vidaus rrikahte.’



Astrofizikas Vytautai StraiSvs

AK ASTRONOMIJA PRAKTIŠKAS 
MOKSLAS?

matoma daugybė iki šio] nei
dentifikuotų linijų. Baltosiose 
nykštukėse fizikui pirmą kartą 
susidūrė su medžiaga, suside
dančia iš plikų atomų branduo
lių. Pulsaruose astronomai pir
mą kartą aptiko tokius milži
niškus slėgius, kai elektronai 
yra įsprausti į protonus ir visa 
medžiaga susideda vien iš neu
tronų. Nagrinėjamas hiperoni-

Kiekvienas turi suprasti, kad 
visus gamtos procesus, prade
dant elementariomis medžiagos 
dalelėmis ir baigiant tolimomis 
galaktikomis, tvarko fizikos 
dėsniai, l ik astronomija, rem
damasi kitų mokslų pasieki- 
• • ’ nur." -.įsakymą —

rė mūsų siek-da h i r. 
Viii! čt—V iv- 3, * 
lijarde.ms melu slenkant, kaip 
aLirado galaktikos, ūkai, žvaig
ždes. planetos ir cheminiai ele
mentai. šiuo melų visų dangaus 
kūnų susidarymo ir vystymosi 
teorija pasiekė nuostabių lai
mėjimų ir jau gali paaiškinti vi
są įvykių eigą nuo supertankios 
medžiagos gniužulo sprogimo 
prieš 10-12 milijardų metų iki 
mūsų laikais matomo vaizdo. 
Skaičiavimo mašinos pateikia 
mums vaizdą, kaip susidaro ir 
vystosi ga lak likos, žvaigždės ir 
Kiti dangaus kūnai.

Antra vertus, astronomija sa
vo nuostabiais atradimais ska
tina fizikos, chemijos, biologi
jos ir kitų mokslų vystymąsi. 
Fizikai savo laboratorijose su
geba gauti 10: atmosferų slė
gius. 40 g cnr! tankius, 10l” ato
mų cm;: praretėjimus, 10' 
10' -K temperatūras. Visi šie 
skaičiai ‘blanksta prieš kosmi
nius. 'Baltųjų nykštukių gelmė
se aptinkami 1016 atmosferų 
slėgiai, supernovų sprogimų

lilū žvaigždžlų klausimas. Jų 
medžiaga turi susidėti iš dar 
sunkesniu už neutronus dale- 
lių. Pagaliau juodosiose skylėse 
teko susidurti iš tiesų su nuo
stabia medžiaga, kurios fizinio 
būvio dar niekas nepaaiškino.

Juodosios skylės turi tokią 
stiprią trauką, kad iš jos negali 
ištrūkti net šviesa. O kokie fi
ziniai procesai vyksta kvaza
ruose, kurie kas sekundę sklei
džia fantastinio dydžio — 1Q17 
ergų — energiją. Tokių nuosta
bių dangaus kūnų nagrinėjimas 
teikia fizikai ir matematikai 
medžiagos naujoms teorijoms 
ir atradimams.

Teisiu ■miestas fotografuotas Lietuvos Nepriklausomybės metais
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Reliatyvumo teorija gimė, 
glaudžiai bendrjjdarbiauiant te
orinei fizikai ir’ stebimajai as
tronomijai. Astronomai patikri
no bendrosios reliatyvumo teo
rijos išvada apie traukos lauko 
poveikį šviesos spinduliui. As
tronomams prieinamos galak
tikos ir ‘ kvazarai, kurie tilsta 
nuo mūsų artimu šviesai grei- 
ciu ir dodėi įgaliira"aptikti-stip=-metu pasiekiamos lt)1-/R tein-~ 

pe; atūros. neutroninėse žvaig
ždėse yra 10l4g/em3 .tankiai, 
tarpžvaigždinėje erdvėje — 1 
•a tumO/xm;Lprai‘etėjiinaL Tokio
mis sąlygomis cheminiai ėle- 
mentai elgiasi taip neįprastai, 
kad fizikai ne kurtą išvis nesu
gebėjo atpažinti cheminių ele_į reikšti, kad atrastas antigravi- 
menlų spektro linijų, kurias at- tacijos reiškinys, šio reiškinio 
rado astronomai. Ir dabar dar pritaikymas—atvertų neribofus-tp 

šaltinius', žmonija

Antimėdžiagos egzistavimas ko
sminiuose spiinduliuose —- įro
dyta problema. Dabar ieškoma 
būdų, kaip aptikti Ištisas .anti- 
žvaigždes ir anligalaktikas..

Astronomų ir biologų apskai
čiavimais ‘ mūsų Galatikoje tu
rėtų būti apie milijoną planetų, 
kuriose gyvena protingos būty
bės. Milijonas civilizacijų, ku
rių dauguma yra pralenkusios 
mūsiškę tūkstančiais; milijo
nais,'o gal ir milijardais metų!

Įsivaizduokime, kąd mes, XX 
amžiauš žmonės, užmezgame 
i y šį su XXX ugpižiaus gyvento- 
j a i s.; jKięiiįibaiJbaiiigoS’ ūnfpnna-

tas ! Tjjš. leist ųj% m ums" peršokti 
daugėti pakopų, S

■ kari^j^5^į& epebgi- 
j os lišĮyšid mes ’pk-
miausia'--kladsjhme'- XXX airi- 
žiauįT piliečiai: rKaip apvaldyti

MAŽOSIOS LIETUVOS AKTAS

Lietuva I I
Tų metų lapkričio 15 d. Til

žėje įvyko patikimų žmonių su
sirinkimas. Ten buvo išrinkta 
Prūsų Lietuvių Tautinė Taryba. 
Jos pirmininku paskirtas dr. 
Gaigalaitis, o prezidiume dirbo 
E. Simonaitis, V. Gailius ir J. 
Vanagaitis. Ši taryba paruošė ir 
1918 m. lapkričio 30 d. išleido 
savo nutarimą, kuris yra vadi
namas Mažosios Lietuvos Aktu.

j šiuo aktu Prūsų lietuviai visam 
I pasauliui oficialiai pareiškė.kad

Į * jie reikalauja M. Lietuvą pri- 
; jungti prie Didžiosios Lietuvos,
O tas pareiškimas skambėjo ■ 
taip; ’ ,

“Atsižvelgiant Į tai, kad vis
ikas, kas yra, turi teisę gyventi, 
Į ir į tai, kad mes lietuviai, čionai 
Prūsų Lietuvoje gyvenantieji, 
sudarome šito' krašto gyvento
jų daugumą, reikalaujame mes, 
remdamiesi Vilsono tautų pa-

1*718 m. rudenį jau buvo aiš- lietuviai nenusileido ir pradėjo 
k ii, kad vokiečių frontas greitai! organizuotai veikli. 1918 m. 
sugrius. Net ir pačioj Vokielijoj'lapkričio mėn. pradžioj jau iš-į ties apsisprendimo—tėiSės,—prih_ 
pradėjo žygiuoti žmonių minios,Įleido lietuvių ir vokiečių kalbo- glaudintą Maž. Lietuvos prie 
reikhudamos baigt
.kartį, žudynes. Tuomet sukruto 
ir M. Lieldvos lietuviai, kelda
mi išsilaisvinimo mintį iš vo-

>5

Mūsų seneliai ne/ neįsivaizdavo,i 
kad po 109 m. važinės automdbi- 
liai, skraidys- lėktuvai ir rakė ■ 
tos, veiks radijo ir teleyizijosĮ Kajji; dšinoktij Iclepaįilfisū Tr 
stotys, atominės’ eleklririės, k'ądjkitų naujų,.informacijos perda- 

Mėnulį. viino per atstumą būdų! Kaip 
tik miglotai pasigaminti antįgjavitacinius^Į.-

rius reliatyvumo teorijos nu
matomus efektus. Tik glaudžiai 
bendradarbiaudami su astrono
mais,-fizikai galės sukurti uni
versalią megą. ir mikropasaulį. 
Astronomai stebi viena kitą stu
miančias galaktikas, o tai gali

mis pirmąjį atsišaukimą. Jame Didž. Lietuvos. Visi savo para- 
buvo raginami gyventojai past- §u šitą pareiškimą priimantieji 
naudoti JAV prezidento W.
Wilsono' paskelbtąja tautų ap-j vykdymą minėtojo siekio .pašvę- 
sisprendimo teise ir ;
prie . atsikuriančios laisvos Lie-

• tuvos. To atsišaukimo išleido ir
pnus . dienomis. Pradžioj “bu- išplatino-apieMdKMJOO—egz. štai

i včr tarįąniasL slaptai, o po įvy- keletas to atsišaukimo ištraukų;
;kušlo ’Vokietijo'j peatversmo jau -
pradėjo" veikti viešai'. Vienbai- visus lietuvius,
šiai prieita nuomonės, kad Ma-Į (baugus, suvienyti į laisvą ir sa

betikslio;

pasižada visas savo jėgas už j-

jungtis] sti. Tilžėje, lapkr. ihėri.‘3O d.
1918 m.”. Priįsų Lietuvos Taū-

kp ki«į’ j6T10iŠ Iii. lapkričio- iriėn. pir-

žmonės buš aplankę 
Lygiai taif> patT 
galime vaiždhbtis niokslb ' ir 
technikos lygį 2077 lifetafš,"U 'šos greitį! Ir dar daug daug da- 
kas bus dar po’T:ehų“shntųrp^ lylcų,Daugelio:. ąLsąky.ųių _ 
tTrkstančio.. meių! K-akiŲiigjs-fy^ 
šio ir susi<:^ini6-^ĮpeWi5i'^ii%a:s.kinti “populiariau”, 
susisieks mūsų tolimą--pąlikuo-- 
nys! Kokio lygLoėbuk/.pasieku 
-šios larpnlanetmės ir tarpžvaig

rengiiųuSįl. Kaip palenkti švie-

111CS.

-n^supi^rsJume ir prašytume pre

ždinis kelionės! _-Kokįa energi|ąį 
varvs ju kosminius’laivus! Viso • . • -i
to neįmanema nttųiatyĮr? tačiau! 
neabejotina, kadj- .įhoksląš ijf

midlatos progi’ėsuo^ 
fantąslfnęs šaukštui 

x (i

r, . Ponas Dievas nor mus 
kaip giminės

votišką Lietuva, kuri daugiau 
nebus sudrasykta, bet stipri ir 
galinga karalystė, kurioje mū
sų brangioji kalba ponavoš.

žosios Lietuvos gyventojams 
•lietuviams , reikia greitai orga
nizuotis ir pasauliui pareikšti 
norą atsiskirti, nuo. Vokietijos 
ir. .susijungti su Lietuva. Bet vo_ 
v iečiai -visiškai—to—nenorėt o. gir^. 
dėti, kad Prūsų lietuviai atsF 
skirtų nuo' Voyiętijos.

Visos jų partijos pradėjo tri
ukšmą u ti, kad toks įvykis būtu 
Ivgus valstybės išdavimui. Bet

tine Tatyba. . - . - .
_ Pareiškitną ' pasirašė: Jonas' 
Vanagaitis/ Viktoras/ Gailius, 1 " 
Martynas Jankus, Mikelis 'Dei- u 
vikas, Mikas Banaitis, ’A. Sma
lakys,- Kristupas Paura/ 'Mikelis' 
Lymantas, D. Kalniškys, ’Fr. 
Zuzaitis, Kristupas Kiupelis, Ja
gomastas, Jurgis Arnašius/Jur
gis Lėbartas, L. Dei'vikaš, Jonas

Dabar valanda parėjo, pašau- Užpurvis, Jurgis Gronavas, Mi- 
liui apsakyti, kad, mes dar gyvi, kelis Mačiulis, E. Bendikas, M. 
kad-mes-su Didž. Lietuva-esa—Reidys,—V^Didžyš, J.?Juška, M. 
me vienos motinėlės vaikai,kad]Klečkus ir Jurgis MargVs. 
ką mūsų priešininkai per šim
tmečius išardė, dabar laikas vėl 
suvienyti. Viena gimine, viena 
kalba, viena žemė, viena val
džia 1

p/dąbdšrf |šivaĮzJiuokin>e, kari 
vieAa ’ čflžia' diena mums iš ti-

4. C *-

krb atsiveria durys Į tekios in
formacijos ’srautą ’--'mes aptin
kame kanalą, kūriiio transliuo
ja informaciją' įvairaus išsivy
stymo lygio civilizacijoms la
biau išsivystę jų btb!iai!'Visieniš 
niųšų-MhiisiTipnnsJVmik.std pa- 
ruGstf-'atsakjuri^r — tik sp'ėk 
senfti:ir 'panaudoti šią*informa
ciją iš tūkstančių metų ateities.' 
Žmonijai atsivertų neišpasaky- 
os-progreso galimybės.

Taigi ne vien iš. smalsumo 
stį-fffloniai k-reipiaųkdangų ra^ 

;dije vaflidnaši Didžiosios-ar la- 
ibiajisiiiLrissbtysi-iusio&u^^id 
valstybės.skiria labai.daug lėšų 
egzbcivilizacijų paieškoms, ne
paisydamos. kad.-.tai nepapras- 
taLsunki problema.-TSRS. JAV.

Ausbalijoje, VFR, 
reguliariai—^klauso/ 

• rhasi ' kosmoso didžiausiais pa- 
I šaulio paraboliniais radiotele
skopais. kuriu skersmuo dabar 
ura 4 • < -

tail siekia 300 metrų. Statomi 
dar didesni prietaisai. 1981 m. 
JAV Na b josios Meksikos dyku
moje bus baigtas statyti didžiu
lis radioteleskopas! susidedan
tis iš 27 paraboliniu antenų, iš- 
dėstytų to km skersmens teri
torijoje. Kiekvieno patHboloido 
skersmuo — 25 mz Parengtas 
efer (Lcksuio radioteįęskppo^va- 
cfinanio ‘Txikiopu \ projektas. 
H sielai y< 1G00 parabolinių ah- juos.

apskritą 1-t km 
‘'Kiklopo’’ te

bus- f ar. tas t iškai ~ - jau- 
jis galės sugauti dirb- 

iš visos

Dar. buvo išleista keletas į-,, • 
vairių atsišaukimu ir sujudo vi
sas kraštas! "Susirinkimuose 
žmonės' priėmė rezoliucijas7“^; * 
kėlė protestus yprfeš, vokiečių 
pastangas sūklLdytV M. Lietu
vos lietuvių apsisprendimą.; .0 
Tarybai Stengęsi- šjivbį 
ir gyventojų vilią pranešti ali. 
ųąntų atsh>yaniš. jHrmfiltifcia..pa.-., 
vyko paskelbti (labų špabdoje. *•-. 
E.Simonaičic' vadovaujama drib

Mes Vokietijai dėkavonės ne
esame-kalti. Lietuviškojo krau- 
jo yradėl-fh-usiyGsJjci Vokieti- 
jos tūlų neteisingų karų srovės 
palietos. Narsirigi yra lietuviški 

gretimų] vvraį užrPrūsijos karalių kovo- 
priims __ ___  __ ___ _ ____________ _________________

radioga-l Gavotą. Tuc'mi, kad mus tautiš-> gaciją bųvb.

žvaigždžių ir ūkų spektruose’energijos

jos atšiškiril T>f£sidėjb kYte.

far our freedom. Bur on top of that, we had to fight

kai vis daugiau naikino ir mū
sų kaliną žudė, jiiuš už nieką 
laikė/■’mūsų lieetuviškos žemės

lėnu,, kiu;u kiekviena bus 100

o gal ir šimtus metu. Tačiau 
rvšvs net su viena vienintelei 
svetima civilizacija pateisintų 
didžiules išlaidas.

ję. O kaip mjins už tai tapė dė

-5E
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r>-r b-d B , an be e»b«G m tout riznk tnwvtM *•pockets ot new Amer Kant

į

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives-you 
more pain relievėr thart any 
rėgūlat strėh|tfi lieidačhė 
tAblet. .Give^yod safety jyou 
expect with extra strength you ‘ 
want. Read and follow label 9 
directions.

1 - NAUJIENOS, CHICAGO Ii, ILL l'uc&day, Jflįary ž5t 14/į

For your headache get i 
extra strength and safety, too.

Anacin® Bas extra strength. 
More strength than aity reg
ular headache tablet And 
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. That’s cbnVmoh sense. Thafs Asici£

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE ■
yra seniausia, didmusia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 6r- 1 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
\ *.' • ■. * *

SLA — atlieka kulibrinius darbus, gelbsti ir kitiėms,' kurie tuoį 
darbus dirba.* k* .

SL/\ — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių j 
nari aitas. 3

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SpK neieško pelno, bir 
nartas patarnauja tik savišalpos pagrindu u 1

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali . i . 
Susivienijime apsidrausti iki $16,000. _ ;

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda —: Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. , ,

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminui^ aMraudl; už 
$1,000 apdrtudos sumą temoka tik $3.00 metams.

t ? ' nSLA — kūopų yra visose lietuvių kolonijose. Krei^kites 
į savo apylinkės SLA kuopų, veikėjus, jie Jufos. 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: 1
LITHUANIAN ALLIANCE OK AMERICA A** --?” I

New York, N.Y. 10ČO1 , .
307 W. 30th St. ' I

Tel (112) 563-2210 ■
___i —4,____ «_•___ _ £___ ..a._____________— ----*-a

m skersmens. .Antenos vos ne 
ištisai nuklos 
skersmens plotą 
leskophs 
irus —
tiniūs radijo signalus 
mūsų Galaktikos ir iš 
galaktikų. Teleskopas 
gamtinių šaltinių — 
laktiku ir kvazaru spinduliavi- 
mą iš paties Visatos kosmologi
nio horizonto. Civilizacijų paie- 
skoš gali Ii ukti-me+us, dešimt ir. vardo nei minėti~neininėj o.

’S J

į. 4 | Olandijoj c
erdve link kamuolinio žvaigž
džių spiečiaus M 13 jau treti 
metai skrieja pirmoji radijo ži
nia iš žemės, pei duofe 197+m. 
lapkričio 16 d. 300 m skersmens 
Aresibo (Puerto Bikas) radiote
leskopu. .Jeigu mes pasiekėme 
tarpžvaigždinio ryšio lygi, dau
gybė civilizacijų tai turėjo pa
daryti jau seniai. Greičiausiai, 
kad tarpžvaigždiniai pokalbiai 
mūsų Galaktikoje vyksta jau 
1—5 milijardai metu. Astrono
mai kupini ryžto Įsijungi

Because winter *t Valley Rrgr meant snow, Ke. 
•nd freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
ssnrnonition.

It was an armv long on courage. 
b*X short on money

And then the monev came.

ki America beck d>avtixl fxjiw'
turned our. - . ; ' "*"

Nowaday?, people ait suit Eek ng A£v~rica stay 
wrong and self-sufficient: And they're helping them
'd ves to safe, dependable savings. By taking stock in - 

America with thft Payroll "Savings Plan.
Buy United Stores

į Paikiuje vj-ksta'ųęią AJa{Bg 
konferenciją ir ten. ginti M’Lfėwv 3 
tuvos reikalus. Bet dėjS/^li^e- 
buvo' leista- ,fen įpasireikšli. įiiė-— 
met Vokietija, nbrš buvo karą 
ir pralaimėjusi, W pnes li'eiū- 
vių veiksmus -sc-gebėjv■.■snkė'ttt” 
didelį pasipriešinimą. Juk tai 
buvo didžiausias HūSkaitimdk

Lietuva ant visados, tarp pa
latines, tarp bėdos. Ten pagal 
tikėjimą galėsime kiekvienas 
savo tikybą pildyti laisvai ir 
mūsų vaikai nebus sūnkinairii 
svetima šnekta. Taip pakeiki^ ~k^d~KetūvfatTiTOtt;hūA' VokieVi-

* me balsą kaip žaibą griaušttiih jos atšiškifti. iPf^iraėjo kVAfoš, 
gą. La gyvuoja mūsų braiigi te-1' areštai, šūėiriimąi Ir tam pVfta- 
viškė, didžioj, laisvoji, gražioji (Nukelia j

i

3



BRITANIJOS LIETUVIAI
19731947

POEZIJOS

RSA
turinti dideles atsargas

IMt

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

$1.50.
Eilių rinktinė. 159

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

gsMEP'C1NE

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
ša iki

Chicago, III. 60608

Poezlia — kaip pavasaris, kuris pradžiole pro tirpstant} sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir namažu jveda 1 gamtos vaizdu ir garsų ste
buklų. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota.

* RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

------------Tel. 476-2206-------------

D. Kuralžit, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriau* paatabumą neapgauna Intizalsto Ir agltpropo propaganda bai 
afanaakarina ai. Abi knygos paraityto* lengvu, gražiu rttlinmi.

Prtrf. P. Pa karki h, KRY7IUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota Istorinė rtedija apie prūsų Hkfraa. 
Kaina S3. ■

Vincai lamaffla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAftt/1. 
M paL Kaina SLBQ. >

tie ir kiti laidiniai yra
NAUJIBNOSB, 1799 Sa. HALXTID ST% CHICAGO, RX. MM

<acW vataw4aMl* arka ažaakaat paSNi Ir prMedMt 
<•*4 m ptotoiae y ari a 14%.

kad toji grupe yra musų senai 
pažįstama, barzdukinių fronti- 
nikų, ne gerųjų frontininkų 
kaip Dr. Maceina ar Dr. Bobelis. 
Brz. frontininkų saujelė klasta

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

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

Joozm Kapačlntkit, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais raina 4 doL

Juozą* Kapačlntkat, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsl- 
kmiančio ir patvariai įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^. LlETUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakduose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vainius aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 95 p<L S1J50. Yra taip pat 
išversta 1 anglų kalbą.

M ZoUanko, SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. Au<u*taltyH- ValčIOnlartė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for- 

matoį 128 psl. Kaina $1.—.
t. Jurui* Baltruialtla, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
8. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RASTAI. 155 psl.
4. Vinca* Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE, 

psl. Kaina $3.00.
5. Klaopa* Jurgallonla, GLODI - LIODL Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
t Anatolijus Kairys. AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
7. Nadas Rastanls, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

S išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus Iliustracijomis $5.00.
8. Nadat Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl $2.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10 Sta»y* Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 187 psl., $3.00
11 Stary* Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-11 Ivriko* knyga. 152 psl. $2.50.
12^ Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., 91,00.
13 Petra* Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psi. $1.00
14 Eugenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
15 Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
18. Alfonsas Tyruells. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $8.00.
17. Jena* Va Uiti*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. MltoldJBjo* posmai. 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užaakyti paštu, pridedant čeki «r pinigini orderį.

“Toronto miesto valdyba tam 
suvažiavimui buvo surengusi 
vaišes. Tu vaišiu metu aš susi
tikau su VLIKo vald. pirm. Dr. 
K. Valiūnu. Jis manęs paklausė: 
— Kaip einasi? — Jam paaiški- 
nau.kad turime ^sunkumu su 
registracija ir mūsų kaip LB 
atstovų neregistruoja — Ką jūs 
norėtumėt, kad aš padalyčiau, 
Jei Jūs noYite, šiąnakt aš jus 
suvesiu su LB vadais išsiaiškin
ti. — Jam pasakiau, kad pasi
tarimams nesu įgaliotas ir pats 
vienas -nieko- - negaliu- pasakyti. 
Čia yra ir mūsų valdybos pirm. 

jDr. Vyt- Daugis. Vesti pasitari- 
• mams turėtų būti sudalytos iš 
i abiejų pusių neitralios kelių as
menų komisijos, kurioje aš ne
norėčiau—dalyvautų—kad—nesąs, 
kytų, kad aš vienas riša tvar
kau. — Gerai, šiame suvažiavi
me, savo sveikinimo kalboje aš 
šį reikalą iškelsiu ir ateityje pa
bandysiu jus abi puses suvesti 
pasitarimams. Pasakė Dr. Va
liūnas. — Kiek vėliau, žiūriu Du. 
Valiūnas jau kalbasi su Dr. Dar-

ir ne tik duona per tą laiką sau 
užgyven ta, bet taip pat rink tąsi, 
tartasi, kalbėta ir kalbėtasi, vai
dinta, dainuota, šokta ir spo*

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI , 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS-
Dr. A. J. GuM*n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1908 

metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunts dienas Ir suri- 
rtptniTaą,------------------------------------------------

3r. A. J. Guttan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir grritit
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik —i------------
Mnkštaif riršeHaii tik -------------------------- ------------------

Dr. A- J. Gcmm — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kriionėf po faropą įspfidžJ’L Dabar tik ---------------

ręs Anglijos lietuvių klubas. Tai 
yra vilčių tkiėtis, kad jie parems 
ir jos platinimą. Bet to ji bus 
naudinga ir kitiems, kurie me-O /

Pinu. A.’.Juškevičiaus prane
šimą dar papildė Toronto dele- 
gacijoje dalyvavęs -Ignas Sera- 
pinas. Jis pabrėžė, kad Toronto 
suvažiavimo pirmajame posė
dyje ir Nainys ir Kamantas, vi
siems suvažiavimo dalyviams iš
kilmingai pareiškė, kad šitas 
suvažiavimas, jo eiga bus vyk
doma pilnais demokratiniais 
principais. Ir vos tik Kamantai 
perėmus pirmininkavimą, savo

dau 
tiek atitvėrė 

tlviu. kad mr

liJ-ii bLe ,i .\\ LB B'; i idl I.|C 1 iicii 
ilrdaktorium pretenduojąs buli 
p. Kojelis, gali tūkstantį kartu 
kartoti apie gėdingas kalbas ar 
tariamai kan. išniekinta mal-

Visų demokratinių organiza 
cijų, visuose suvažiavimuose, 
visi dalyvaują svečiai turi tei
sę paklausti, įnešti pasūlymus 
ir sumanymus, tik neturi teisės 
balsuoti- Balsuc’ti gali tik nariai. 
Taigi, mums buvo užčiauptos 
burnos ir mes buvome priverst: 
tylėti. Taip baigė savo papildy
mą Ig. Serapinus.

yra Britanijos lietuvių tuota, švęsta, skaityta paskaitos 
ir klausytas! jų, ruošta parodos, 
mokyta ir mokytasi, demon
struota ir pratestuola, nusipel
niusieji ir pasidarbavusieji gerb
ti, o tie, kurie i kitus žemynus 
važiavo (o tokių daug, net la
bai daug buve), su pagarba pa
lydėti, dar kitų rašyta ir spaus- 
< lint a _ąr d ar kaip k i taip jut lėta

$2.M
pat riWtaAyti paštu, iftltfrtvt čtkj arba Bwwy w-tJarf, prie 

anradytM kalnai prMad»nž 58c. per»tvntJwi« iiialAoma.

rankoje iškėlė baltą km’l&le ’-F baigę i 
pasakė, kad kiekvienas kas nc-unetę p; 
rė.s ko paklausti, įnešti kokį pa-; iš pare 
siūlymą ar sumanymą, prašyti' mažiau 
žodžio ir balsuoti tegalės tik tie kure 
dalyviai, kurie turi šitas balta 
korteles. Kitiems visiems ta 
nebus leidžiama. Koks melas 
apgaulė ir šlykštus pasityėioji 
mas iš demokratijos.

metraščio pavadinimas, kuri.- 
pasirodė 1978 m- Ji išleido Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sa 
junga. Redagavo rašytojas K 
Barėnaš. Knyga yra albuminu 
tonhato, įrišta kietais viršeliais 
Jus nugarėlė ir priekinis vifše 
lis papuošti aukso spalvos rai 
dėmis. Turi 360 puslapių.

Metraščio išleidimo minti; 
buvo kilusi prieš kalei 
Bet re:kėjo aptaiti jo formatą, 
turinį ir surinkti valkios žinias. 
Surinktas žinias ir sudarytus 
tekstus vėl reikėjo siuntinėti or
ganizacijoms juos patikrinti. 
Viskas pareikalavc? įiapildomo 
laiko ir pridėtinio darlx>. Todėl 
ir jo paruošimas užsitęsė ilgesni 
laiką. t,

leidėjai dėl metraščio turinio 
pasisako taip:

“. . • Leidėjų (DBLS) taip pat 
buvo reiškiamas, noras, kad 
knygoje netruktų detalių - fak
tu faktelių ir -su jais susijusių 
pavardžių. Taip padaryta, kiek

Sovietų Sąjun^j’e, komunistų 
partijos susirinkimuose ar sir 
vaziavmiuo«e, k'toki ten ir ne- 
le-džtanri, teturi teisę l<albėti tik- 
Jie. kuriems kom. partija įsako 
ar suteikia įgaliojimą. Kaip ma
tome, LB eina ir veikia komuni
stų partijos pavyzdžiu. Bolševi
kai dieną ir naktį tvirtina, kad 
Sovietų S-ga yra demokratiš- 

, kiausias kraštas pašau lyje-
Truputį vėliau Ig. Serapinas 

.savo pranešime, tarp kita ko 
; pasakė šitokį dalyką, kad fron- 
įtininkų LB “švietimo Ministe- 
i rija”-visusriietuvių kalbos mo- 
Įkytojus, kurie Nepriklausomos 
Lietuvos universitetuose buvo

<laugiaus:a vardan tos 
metų. Lietuvos ir iš natūralaus palin

kimo būti ir išlikti lietuviais”. J 
Tas aiškiai pasako, kad leidė. | 

jai stengėsi surinkti smulkią I 
Britanijos lietuvių veiklos kro-. 
niką. Ir šiandieną vartydamas ] 
to metraščio puslapius galiu pa- j 
sidžiaugli, kad viskas labai ge-J 
rai pavyko. Leidėjai pilnai išpi!-11 
dė savo pažadą. Dar tenka pri- ] 
minti kad knyga yra stambi, tai | 
ir jos išleidimas pareikalavo 
daug darbo ir didelių išlaidų.1 
Gausiai iliustruota veiklos ir Į 
pavienių asmenų aiškiomis nuo- 

traukomis.---------------------  J
Einant prie pabaigt'3s terJka j 

-kad knyga yra-įdumi|J 
mums, gyvenantiems] 

Britanijoje. Bet ji paryškins at
siminimu eiga ir ankščiau čia 
gyvenusiems lietuviams. -Juk jų 
dauguma išvažiavo į tolimus už i 
jūrio kraštus. Tai buvo energin
giausi žmonės, su kinais stengė- : 
mės kartu kurti tuomet dar ne
žinomą ateitį- Knygos išleidimą 
gausiai parėmė Chieagojc įsikū- -

Ce.itro valdi bos pirm.
Dr. Vi t- Dargiu pranešimas.

D“. Burgis ...ėgsta kalbėti s 
j u 111 oių th u m om-j—įterpdama 
žemaitiškus liaudies išsireišs 
mus, priežodžius. Jis yra žema 
tis nuo Mažeikių. Kreipimus 
praleidžiu.

Dr. Valiūnas šitą mūsų reika
lą, gana stiprioje formoje, savoj 
kalboje iškėlė suvažiavimo da-= 
lyriams. Salėje pasgirdo ganaj 
šiltas, gausus, pritariantis da
lyvių plojimas, tuo parodyda
mi savo pritarimą, kad reikia 
rasti bendra—veikla, bendra

kastą siaurą praėjimą per tą 
r-linų sieną”, per kurią mažes- 
nio ūgio žmogus aebeužinat ) 

gatvėje, o kadangi šali- 
palikti žmonių ir šunų 
dėlto' žmonės didžiąja 
eina pačiu gatvės vidų-

f ti jtiiiik , lui'cjG 11‘/B 
dagogiiir patiitį, allei<t 
■gu ir pakeitė naujais, 
pa tyrusiais mokytojais, 
lituanistika” buvo bar 4-

ge kur nors kitur.
— Aš ta p pat buvau atleista

is aukštenJcslos lituanistinė 
inokyklcs mokytojo ir Lituaiu- 
slinio Institute neakivaizdini7: 
niokvmu <lin-ktariaus parviųu

CHICAGO: Pirmadienis bir 
vo buvo pirmoji po 10 dienu 
kuri išaušo be įgrisusių oro 
našu pranešimu daugiau 
ginu sniege’, 
gatves nuo 
rint nereti

Į trafiko 
gatvjai 
valiai, 
dalimi 
riu, lenktiniuodami su čerepakt 
greičiu važiuojančiais automo 

mūsų, kurie'biliais
e s a 1 v g i n į. ___ ________

ENERGY
WISE?

J. Jasmln*.-*.. A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir totvmiu nuvtyta 
apralynud, oaimtl iž gyvenimo. Lengvas ctiliua. gyva .Kdina. gražiai ižleizti 
150 psl. Kninfc $2.50.

Dr. Juozas B. Končius,, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorija 
tantrauks nuo pat senųjų amžių iii pokario metų. Vidutinio formato. 14J 
dsl. Kainuoja S-00. , 1 i

Dr. Juras B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to Įniko Lietuvos valstybėj ir jos kaimynų istorij? 
211 psl. Kaina $3.00. Kietai* viršeliais $4.00.

Dauguma Hų knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jai ir 
kitas knygas galim* įsigyti atsilankiua į Naujienas arba atsiuntus čekį r 
piniginę perlaidu . ...-.f

Dėl abiejų pusių atstovų susi
tikimo pasitarimams, iki šiol iš 
VLIKo pirm. Dr- Valiūno dary
tų pastangų nieko negirdėjome. 
Aš manau, teigia p. A. Juške
vičius, kad abiejų pusių susitaę 
rimas yra sunkiai Įmanomas, 
kol anoji pusė yra lirikūs! ^- 
lankiai žiūrėti į rytus •— i Lie
tuvos okupantą.

taibuvoriman om a,—ka d-gyvieji41>Fiminti 
turėtų rienĮ itgų~kiti gal trum
pesnių metu savo pasiauko
jamojo lietuviško darbo kroni
kinį dokumentą. Didelio judėji
mo būta, nemažo ir esama, ir 
tegu iš tiesų visi tie krūvon su
rinktieji duomenys palieka liu
dyti, kad 1947 — 1973 metų lai
kotarpiu Britanijoje pusėtinai 
didoko būrio lietuvių gyventa

ha:p jau minėjau, as esu 
taikinis frontininkų šaudymui. 
Mes nieke' nebijome, kadangi 
mes esame už teisybę ir už prin- 
C:pus ir niekad nepasitrauksi- 
m? nė žigsnio nuo jų. Jau praė
jo pusė kadencijos nuo centro 
valdybos išrinkimo. Bet atrodo, 
kad lai buvo tik vakar, tuose 
pačiuose Tautiniuose namuose, 
Chicagčje. Prisiimdami vado
vaujančias pareigas gerai žino
jome, kas lauki 
reprezentuojame 
principinį, patriotinįrikovos nu- 
sistalynią prieš tėvynės okupan
tą. Ir gerai žinojome, specifiniai 
pakartoju, kokia lietuvių trem
ties grupė išeis pirmoji prieš 
mūsų darba, mūsų tikslu vvkdv- 
mą. Aš nenoriu kritikuoti fron
tininkų gairių, jų ideologijos. 
Jie yra lietuvių laisvės kovos 
-duobkasiai Nesuklysiu- pasakęs,

•imu

A. PLEšKYS

Magdalena B. Stankūnienė Iš gėlių ciklo — aliejus 1974

kad Britanijoj negyveno, bet do įdomiai, ir jis yra to vertas.
misi mūsų veikla. Metraštis vi V. Vytenietis.
su bus skaitomas maloniai ir i-— C - — ♦ ——-----—-----------
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Lietuviai turi susitarti

pamokos būdavo karčios, už jas tekdavo brangiai mo
kėti, bet pamokos būdavo visiems naudingos.

Kada lietuviai pradėjo pasitarimus kovai Prieš 
krašto pavergimą, tai ton kovon įtraukė visas didesnes 
ir įtakingesnes lietuviškas politines partijas. Visi žino
me, kad Lietuva buvo demokratinė respublika. Pra
džioje buvo keli mūsų tautiečiai, bijojusieii demokrati
jos ir galvojo apie karaliaus ieškojimą. Krašto reikalų 
niekad netvarkiusiems lietuviams buvo net ir kara
lius pasiūlytas, bet kai įsitikino, kad tas karalius lietu
viškai nemokėjo, tai lietuviai atsikratė nuo tokios min-| 
ties. Lietuviai, vieton karaliaus, išsirinko prezidertą, pa-.' 
ruošė konstituciją, pravedė žemės reformą, įvedė pa
vyzdingus teismus, suvaržė policijos sauvalę ir i dešimt 
metų kraštą pavertė pavyzdine valstybe. atsi
rado keli vadai, kurie manė, kad jie daugiau žmo, negu 
pačių žmonių rinkti atstovai, paneigė kunsritueva ;r °” 
panieka žiūrėjo į demokratijos pradus. Kada kraštą 
ištiko didelė nelaimė, tai lietuviai, norintieji kovoji u* 
krašto nepriklausomybę, sutiko net demokratijos nr*n j 
cipų neįrašyti Į išsilaišvinimo“ kcvos“pagrindus;—Ji^m' j 
rūpėjo, kad visi įsitrauktų į kovą už Lietuvos ne^rik’au 
osmybę, todėl ir nemokratijos principus neįtraukė, kad 
nebūtų iš kovos lauko išsiskirti, kurie jautėsi daugiau 
žiną, negu demokratai

Amerikoje šitas klausimas jau atpuolė. Ameriką 
pasiekusieji tremtiniai, -pagyvenę šiame -krašte-ir—pa
matę, ką demokratinė santvarka yra atnešusi kiekvie-

■ J

*

&".'A

■"X.

■iŠ-.. '

su pirm. .V. Sidzikausku prieša
kyje. Tuo būdu VLIKas Įgavo 
plačią Amerikos moralinę ir ma— - 
■terialinę'paramą“ si eirimuūse-at- 
gauti Lietuvai laisvę.
—EietavesT—La tvi i os—ir—Estiiąs_ _

: V. KAROSAS

- - - - -  - VLIKO SEIMAS
Karda~Lietuvą“okupavo-sovietų karo ųėgos,-lydimos, 

politinių komisarų, saugumiečių, čekistų, rusams tar
naujančių lietuvių ir nelietuvių, tai visi įtakingesnieji 
lietuvių politinų partjų vada rado bendrą kalbą, ir vo
kiečių okupacijos metu jie suorganizavo Vyriausią Lie* 
tuvai Išlaisvinti Komitetą. Ne iš karo jie tai padarė, 
ėmė laiko, bet jie pajėgė susitarti pačiais svarbiausiais 
klausimais. Jie susitarė, paruošė darbo taisykles ir, iš- 

~ širinko pačius^atimiausius-“žmohesy-pasiskii’stė—pareL 
gomis ir bandė ginti visa tai, kas buvo galima apginti^

Jeigu lietuviai prieš 35 metus pajėgė susitarti, tai 
kodėl Amerikoje gyvenantieji lietuviai negalėtų susi

barti? Mums bus sunku susitarti, jeigu mes bandysim-3 
siekti vienos nuomonės daugeliu klausimų. Įvairiais 
klausimais gali būti įvairių nuomonių. Kiekviena galva 
trupuri kitaip galvoja. Vieni turi daugiau argumentų. bei valstvbių priešakin ats 
nustato tikslesnių faktų ir daugiau žino. Kitos galvos Į-oniau išrinkt^^ą w 
neturėju^rogos daugiau žinių.gauti, .todėl hbupmpnės^,^_pi4tariant kaukinw

Tivoje mūsų tautiečiai pajėgė susitarti, tai kodėl Ame- i aukiasi visos 
rikoje lietuviai negalėtų susitarti? šitas reikalas mums 
nalengvės, jeigu mes paseksime Lietuvoje likusius ir 
nelaimėn patekusius mūsų tautiečius. Pirmiausia pri
valo išsiaiškinti visus antraeilius dalykus ir nekelti jų

’ viešuose““susirinkimuoseųpem radijų-ar- spaudoje.- Gali
me apie juos kalbėti, bet nepadarykime jų nereikalingu 
ginčų objektu. Kadą Ameriką pasiekė žin?\a, apie sovie
tų karo jėgų įsiveržimą į nepriklausomą Lietuvą, tai vi
sos Amerikos lietuvių politinės partijos padėjo į šalį an- 
traeilius klausimus, dėl kurių jos būtų nesusitariusios,

Jie įsitikino, kad krašto gyventojų dauguma daugiau 
žino, negu vienas arba du vadukai.“ Vadai gali gražiai 
oakalbėti, bet kai reikia darbą dirbti, tai dažniausiai jį 
atlieka, kurie nemoka ar nenori gražiai kalbėti. Šian
dien nerasi Amerikoje nė vienos lietuvių palitinės gru- 
nės, kuri nepripažintų. Jie. pripažįsta demokratines tei
sininko Roberts paruoštas taisykles organizacijoms 
tvarkyti ir susirinkimams vesti, pripažįsta" dėmokTati-į

---------------- "(KOMENTARAI)
(TęsinysLj-

Iš kitos pusės, atsirado daug 
“kritikų”, kurie matydami VLI
Ko. nepajėgumą, vidujinę nedar 
'■ą, susmulkėjimą ir nesugebė-

Laisvės konutėki įsteigimo prol 
ga “Life’’ magazine tilpo edito- 
rialas, kūriąmė~buvo pažymėta,

li t ’ką“žvelgti lietuvišku požiūriu, 
kas • neleidžia mums suprasti 
VLIKo, kaip ir kitų veiksnių, is
torinės paskirties ir jo veiklos kad Pabaltijo' tautų egzilir.iat 
galimumų. Pagal Amerikos va- atstovai susirinkę Philadelphi- 

jimą pasiekti mažiausių laimė- |dovų galvoseną, kaip ją yra iš- joje Independence Hali, kuria* 
iimų siūlo VLIKą arba visai dėstęs dean Acheson savo vei- me buvo, pasirašyata JAV, Ne- 
’ikviduoti arba pajungti PLB. .kale “Present at the Creation’ 
~lbs rūšies “kritika” prasūtė įsu jį paą karu—jau

priklausomybės Deklarac; ja, da-
JužbaĮgė.-rvę4škirmingą^>riesa4ką-ikvaducy

nius pradus ir šiandien jiems labai lengva pasakyti, po nuo paskelbtas “Veidu i Lie-Įvak. -uropos dominavimas pa Hus nuo Masks os~okupacijos-sa- 
kad jie nori ne tik nepriklausomos Lietuvos, bet jiems uv?” eros- nes “atgyvenęs VLI- šaulyje ir jos tolimesnė egzrsten-jvo kraštus įjungti nariaiseį oęgą.
rūpi ir demokratinė Lietuva.

Demokratinėse organizacijose pareigūnais išren
kami patys gabiausieji, energingiausieji, teisingiausie- 
ji mokantieji savo mintis aiškiai i5d?si^ri. Organizacijų

jVo kraštus įjungti nariaiseį ojęgą, 
Kas tik kliudo artimų ryšių pa- cįja tegalima apsijungus į Jung- nizuojamą Jungtinių Europos 
•i’-kymui su tauta”. Užmiršta- tįnes Europos Valstybes. Valstybių sąštatą.-

i

ma- kad—Lietuvojevysta kova 
ne vien už išsilaisvinimą iš oku
pantų, bet dar didesniame laip
snyje už tautos išlikimą, šią tra

šką problemą geriausiai išry1 
2 į .dnio Lietuves Helsinkio grupės

■ narys E. FinkelštUnas.
Savo kovoje už ■ 'kimą tauta 

išeivijds, visų 
veiksnių pagalbos ir šiame at? 
vejuje VLIKas -suvaidino ir vai
dina teigiamą rolę, nes perke. 
’ia tautos šauksmą per savo in
formacini tinklą į pasaulio opi- 
-niją5 k-ar-duoda teigiamus rezul
tatus.

PLAČIAU PAŽVELGUS
Esame .įpratę į pasauline p c

Prez. Trumanas tvirtai pasu
ko savo politiką Europos apjun
gimo kryptimi, sukurdamas 
NATO sąjungą jos gynybai ir 
Maršalo planą jos ūkiniam at’ 
statymui.. Prez. Eisenhoveris šį 
planą dar toliau pastūmėjo,ku
rio State sekr. J. F. Dulles pas
kelbė ‘rolback’ politiką, bendru 
diplomatiniu ir kariniu spaudi
mu atvaduoti paglemžtą So 
vietijos Rytų Europą.

Tam tikslui buvo Įsteigtas 
Europos Laisvės Komitetas 
(Free Europe Commit tee) "f km 
rio sąstatą įėjo Lietuvos Laisvės 
Komitetas, sudarytas is luome- 
tinto VLIKo vadovybės narių.

Valstvbiu saštata--
' įdomu, kad šį svarbų aktą j - 

nutylėjo visa anuc’metinė lietu1 ’ 
viską išeivijos spauda ir veiks
niai. Paklausus vieną kitą anuo
metinių politikų ar redaktorių 
kodėl tylima,-buvo gautas.maž- 
daug t oks a tsaky m a s: —--- ■

“Ką amerikiečijai nusimarįoAl 
apie Europą, jos istoriją, taūki? 
įmes kultūras, kurių pati neturtį 
ri, bet ji turi pasualinę galią su“ 
kuria turime skaitytis ir panam 
doti savo tikslams siekti.- Tokiu ? 
.tveju, kad nepraradus A.neri- 

kos^parames. reikia susilaikyti Į 
nuo kritikos jos nerealių suma
nymų ir tylėti.’’.

Prieš Jungtinių Europos Vai- 
stybių Įsteigimą'griežtai pasisa- s 
kė Charles de Gaule, popiežius 
;r daugelis europinių valstybių, 
vienais ar kitais sumetytnaišT- 
Jos vieton buvo įkurta Bendroji 
Europos Rinka, kuri turėjo su
si '.ryti ekonominius pagrindus' 

! vėlesniam poitiniam Europos

Bet jeigu mes paimsime vieną klausimą — Lietu
vos nepriklausomybę, tai dėl šio klausimo tikrų lietuviu 
tarpe negali būti dviejų nuomonių. Kiekvienas lietuvis 
nori, kad Lietuva ir vėl taptų nepriklausoma ir pati ga- 
Jėtų tvarkyti visus savo teisinius, kultūrinius ir ekono- 
rainius reikalus. Jeigu šiandien milijono žmonių-netū^* 
rinčios Pacifiko ir Afrikos tautelės turi teisę savaran
kiškai gyventi ir tvarkyti savo reikalus, tai kodėl lietu
viai tokios teisės neturi? Lietuviai^ du dešimtmečius 
tvarkė Lietuvos reikalus, padarė didelę pažangą ir no- 
rr-ateityje-panašiai-ar-dar-geriau^tearkytis. _ Lietuviai 
siekia laisvės ir nepriklausomybės. Sovietų valdžia lie
tuvius išnaudoja, siunčia prievartos darbams, draudžia! vos nepriklausomybę, dėl kurios Amerikos lietuvių dauguma nepritarė pertvarkymams. ALTas paliktas 
išvažiuoti i užsienius, bet lietuviai vis dėlto pajėgia ge-, tarpe nebuvo jokios abejonės. Lietuvius skiriančius toks, koks buvo iki šio meto. Jis galės dirbti naudingą 
riau susitvarkyti, negu rusai. Kodėl? Todėl, kad jie klausmius Amerikos lietuviai ir toliau sprendė savo po- darbą, kaip dirbo iki šio mėto. Reikia manyti, kad ir, 
gyveno nepriklausomą gyvenimą, norėjo mokytis ir litinėse organizacijose, susivienijimuose^ bažnyčiose, Lietuvos politinės Partijos susitars ir VLIKui leis dirb-į' 
žengė pirmyn. Aiškus daiktas, kad lietuviai darė klai- mokyklose, bet Lietuvos laisvės klausimą nutarė sPrę- ti tą patį darbą, kurį buvo Užsibrėžę jo organizatoriai1 e p ana& sunkia-
dų, bet jie taip pat iš tų klaidų ir mokėsi. Kartais tos sti organizuotai, sudarę Amerikos Lietuvių Tarybą. Lietuvoje. Reikia tartis ir susitarti.

__________ Keli vadukai buvo pasišovę-ir Šią organizaciją per- 
bet paėmė pagrindan pati pagrindinį klausimą—Lietu- tvarkytų bet jiems nepavyko? Didelė Amerikos“”iietuvių

realizuojamas.
(Bus daugiau,

RAŠO A. ž.

KALBĖKIME ATVIRAI
(Tęsinys 1

J. Augustaitis jau minėtoje jo knygoje taip ' 
rašo: “Kybartų saugumo viršininkas, senas ru
sų slaptosios policijos agentas, sugalvojo planą 
ūkininkus “pagąsdinti”. Parašė ir išspausdino 
Stalupėnuose (Vokietijoje) atsišaukimus, ragin
damas streikuoti ir platino juos Virbalio ir gre
timose apylinkėse. Prie tos veiklos buvo pri
trauktas ir Kybartų gimnazijos direktorius Bu- 
kys, kuris paskolino iš gimnazijos turimų kariš
kų šautuvų mokinių apmokymui aktingesniems 
ūkininkaičiams rengiamai sporto šventei Visos 
tos provokacijos pasėkoje buvo areštuoti ūki
ninkai, atsišaukimai ir šautuvai buvo panaudoti 
kaip įrodomoji medžiaga Karo lauko teismui 
Kaune, kur jie buvo teisiami, nuteisti mirti ir 
minėti 4 sušaudyti.Pasigailėjimo prašymus Sme
tona atmetė...”

“Veltui Kybartų žvalgybos viršininkas sku
bėjo į Kauną gelbėti nuteistųjų, bet be pasekmių. 
Nuožmiausiu būdu buvo nužudyti 4 lietuviai! 
: ' ' direktorius Bukys, sąžinės graužia
ma.-. . Tuiraz'jos kepelionui savo išpa- 
žir ; L ; g’aiiėse prie geležinkelio juos-

“Prezidentas Smetona nepriėmė net buvu
sių prezidentų ir šeiminių pirmininkų delegaci
jos,, kuri ėjo prašyti nežudyti nuteistųjų. Keturi 
iš jų buvo Kaune sušaudyti.

Šakių apskrityje Karo lauko teismas nutei
sė 10 ūkininkų mirties bausme, kitus kalėjimu. 
Tačiau šitų 10 Smetona jau nežudė, bet pakeitė 
kalėjimu iki gyvos galvos, ūkininkų areštai ir 
teismai ėjo toliau ir tik po metų jie baigėsi.”

Kaip kartais melagingai buvo informuoja
mas ir prezidentas apie įvykius krašte Suvalki
jos neramumų metu, prisimena man pasikalbėji
mas su agr. VI. Tiškum. Buvo šilta, drėgna, ūka
nota diena,, rytą lijo. Eidamas pavijau agr. Tiš- 
kų. Ėjo apsisiautęs juodu apsiaustu. Pasisveiki- 
nom. Pradėjom kalbėti. Sakau jam, kad man at
rodo, kad jis lyg blogoje nuotaikoje, lyg susirū
pinęs. Jis ir sako man ,kad grįžta i» audiencijos 
pas prezidentą. Kaip jaunųjų ūkininkų ratelių 
vedėjas jis turis privilegiją gauti audienciją pas 
prezidentą .Taigi grįžta iš tokios audienejos, 
Prezidentui jis papasakojo, kas dedasi Suval 
kijoje. Tada agr. Tiškus sako man, kad jam ne
pasisekė įtikinti prezidentą, kad Suvalkijoje 
vyksta neramumai. Prezidentas jam pas?1 
“Jaunas žmogau, ką tu man kalbi, 
landi buvo pas mane min. Rusteika i 
krašte nėra jokių neramumų”.

Tuo metu ;au buvo Ž ;. >.j kad

buvo sudaužyti keli policijos autobusai ir par
vilkti į Kauną.

Agr. Tiškus atrodė tikrai susirūpinęs, pri- 
slėgtas, Susikrimtęs. Matomai įvykių rimtumas, 
prezidento jų nežinojimas, ministerio jų nuslė
pimas, slėgė jį. Jis mylėjo ir gerbė ūkininką.

Gal min. Rusteika tikėjosi lengvai visus tuos 
neramumus sutvarkysiąs savo dispozicijoje tu
rima Saugumo ir policijos galia.

Dėl veikusio karo stovio, kuris buvo sugrą
žintas tuoj po !926 m. perversmo, ir griežtos 
spaudos cenzūros, to laiko spaudoje tikresnių ži
nių apie vidaus įvykius — neramumus, bylas, 
Karo lauko teismus ir visą Saugumo - policijos 
akciją, kaip valdžios ramstį žinių buvo maža ir 
rašoma tik taip, kaip valdžiai reikėjo.

Paliečiau kelias man žinomas didesnes to 
laiko Saugumo surežisuotas politinio teroro by
las. Gal jos to laiko spaudoje ir buvo bent kiek 
paminėtos, tai tik taip, kaip tiko Sugumui. Tai 
yra faktai, liūdni, skaudūs, bet jie yra faktai 
būdingi to meto diktatūriniam režimui. » Juos 
tenka atžymėti, kad nenueitų užmarštin. Taip 
pat, kad galėtų suvokti ,ko verti tokie Karo 1. t. 
sprendimai, ir tie, kurie tokiuose sprendimuose 

n 50 metų ieško paspirties savo akcijai šu
tuos, kurie kovojo prieš priespaudą ir 

siar/u neteisėtos valdžios terorą.
> hvlose Karo 1. t. nuteistų mirties ar

kalėjimo bausmėmis nekaltų asmenų turime at
vykusių ir į JAV. Yra įgijusių mokslo laipsnius • 
ir mokinančių universitetuose. Yra reto talanto ; 
i’ darbštumo bei pasišventimo asmenų, dirban 
čių lietuvių kultūros srityje. Jie kaip teisiogi- 
niai paliesti to teroro ir tokių teismų sprendi- ' 
mų galėtų parašyti savo prisiminimus ir per

gyvenimus, kada ne okupantas, bet savas tutie- 
tis lietuvis įgijęs valdžios galių skyrė mirčiai 
ar kalėjimui kitą lietuvį tik dėl skirtingos ideo
logijos ar skirtingų politinių pažiūrų.

Daviau ir kiek citatų iš J.Augustaičio kny
gos “Autanas Smetona ir jo veikla”. Knygbs 
autorius buvo tautininkų sąjungos narys ir 
gen. sekretorius. Jis buvo įvairiose aukštose val
džios pozicijose ir ėjo aukštas, atsakingas pa
reigas Susisiekimo ministerijoje, Krašto apsau
gos m-joje, Valstybės Kontrolėje. Jam teko be
tarpiškai turėti tarnybinių reikalų ir su A. 
Smetona ir sū A. Valdemaru. Būdamas aukšto 
išsilavinimo, sąžiningas ir doras patriotas, 
greitai suprato vadų menkystę ir režimo neša
mą nelaimę kraštui. Jis atsisakė ne tik iŠ Parti
jos gen. sekretoriaus posto, bet netrukus išstojo 
ir iš tautininkų sąjungos (partijos).

- f t
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINk CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). Tol. LU 5-6446 

Priima Ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

MIRĖ STATYS ŠURKUS

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE„ 

St. Petersburg, FL 3371J 
Tel. 813)-384-3020

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius , 

1938 S. Manheim Rd., Wesichestor, IL. 
VALANDOS:

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tol.: 562-2/27 arba 562-2728

darbo dienomis ir

TEI------ BE 3-5893

dr. a. b. Glaveckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street______
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius irir

GERIAUSIAS NAUJIENŲ DRAUGAS ŠIAUR. KALIFORNIJOJ

SAN JOSE, Cal. — Šio sau
sio 4-tą dieną staiga nuo šir
dies smūgio mūė 78 metų am
žiaus sulaukęs pensininkas, 
geras lietuvis ir vertingas Nau
jienų bendradarbis korespon
dentas šiaurinėje Kalifornijoj, 
pnsijon atleistas Stasys Šurkus. 
Mirtis buvo staigi, kokios visi 
— laikui atėjus — nori, turint 
galvoje ligoninių kainas, šim
tais dolerių per dieną. Greit 
miręs bent savo paliekamos 
šeimos į bankrotą nejvaro.

Mielasis Stasys buvo labai 
pamėgęs malonų ir švarų San 
Jose orą ir gamtą ir mėgdavo 
ekskursijas bei kasdien pasi
vaikščioti. Taip buvo ir sausio

I 4 dieną. Sugrįžęs iš eilinio pa
sivaikščiojimo prie pat savo 
namo sugriuvo nebepakelia

mai. Velionio pelenai bus at
vežti Čikagon ir palaidoti Lie
tuvių Tautinėse kapinėse.

Šurkus Stasys gimė Kairiš
kių kaime, Tryškių valsčiuje? 
Šiaulių apskrity, birželio 7 d., 

j 1900 metais. Jo tėvai buvo ne.

dažnokai keitėsi. Tuo būdu, 
apskrities sekretorius (kuriuo 
Stasys išbuvo iki rusų okupa
cijos) Lw», 
vus Šiaulių 
stra torius

vyriausias pasto- 
apskritieg admini-

okupacijos

nešda- 
paien- 
gyve-

bolše.

“contact lenses’” ]
VaL agal susitarimą. Uždaryta tree, j

J važiavo~į~A.merHįą;—Po—kelių -namiškis.

Į turtingi ūkininkai, o jo tėvas, 
Į netrukus po Stasio gimimo, iš"

metu 
Stasys bedirbdamas odų fabri
ke, labai pergyvendavo žydų 
bendradarbių kančias. Neboda 
mas didelės rizikos, vis 
vo maisto, kiek išgalėjo, 
gvtinti nors truputį jų 
niiną

Artrėjami antra rusų
vikų okupacija nubloškė visą 
jo šeimą į Vokietiją, o 1949 
metais di. -o įvairiuose fabri- 
Stasys dirbo įvairiuose fabri
kuose iki 1965 metų, kada pa
sitraukė į pensiją ii' atvažiavo 
į San Jose, Calif.

- Savo vienintelę dukrą Pa- 
nutę išleido į auktuosius me
dicinos mokslus daktaro laip- 
siu, kuri tuojau pradėjo dirb
ti San Francisco Universitete 
savo plofesijoje. San Jose yra 
tik 50 mytių nuo San Francis
co Ir tėvelis savo dukrelės na- 

< muose buvo dažnas svečias ir

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

Ni’tecki ir anūką Markų Nitec- kušiai šeimai reiškia gilią 
ki. užuojautą ir drauge liūdi.

Naujienos Danutei ir jos Ii- J. Pr.

BE. D.-BU K ANTAS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Kor. 16:14.
ir meilės šaltinis, šventąjame Rašte pasa- 
visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa

"Viską darykite su meile". — 1
Dievas yra pats užuojautos 

kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges- 

, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė į pasauli
savo viengimį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

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

l

Mažeika & Evans
K

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
‘“INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63 r d STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, -v -t •« A /

Ofiso telef.: 776-2880
Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAI RAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

iendri praktika, MOTERŲ lig^ 
0fiM» 2652 :WEST 5nh Š'lR'JET 

T«L RR 8-1223
OFISO VALI; pirm., antiad., trema, 
ir peakt; 2-4; ir 6-8 vai. vak. Sfcatadie- 
oiaia 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal gusitarimą

mėtų atsivežė ir žmoną su sū
numi į Baltįrnbrę, Md., kur 

i Stasio tėvak dirbo Singer fab- 
1 rike. Stasys su Įnptina grįžo į 
Lietuvą prieš pifrmąjį pas. ka
rą, o jo tėvas būvo karo sulai-

’ kytas pasilikti Amerikoje iki 
Į-1A18 metų

—Kaimieėiams-iš-tokių—netuiA 
tingų sąlygų normaliai būtų ne 
įmanoma siųsti vaikus į ginr 

I naziją, bet dėka Amerikos <lo~ 
lelių, Stasys galėjo lankyti

(60 M. MIRTIES SUKAKTIS).
Būsmasis Zarasų krašto švie- drąsą ir sąžiningą gydytoja pa- 

tėias D. Bukantas gimė. 1873 m. reigų atlikimą karo metu, kitus 
rugpjūčio 11 d. Kėgriuose, Viek- — už kova su epideminėmis ii- 
šnių vis. siekėsi Šiaulių gimna-i gomis.
zijoj. 1893 m. Petrapilio univer- Dr. Domininkas Bukantas mi- 
sitete pradėjo stud’juoti gani- rė 1919 m. sausio 19 d. Palaido
tos mokslus. Vėliau pasirinko:tas Zarasų kapinėse. Zarasiškiai 
mediciną. Studijas baigė 1900’ant jo kapo pastatė paminklini 

Charkove.—Pasninko 
tojo antropologo 
(Antropologija yra mokslas a- vo anuometiniai 

priginr, Tumėnas i

gydy- ki-xžių. Jo pašventinimas ivy-

J- —-------------- --Šiaulių gimnaziją.
Po pirmojo pas. karo, Liettr

■ vos atsikūrimo laikais jaunų
I prasimokiusių lietuviu buvo

Aparatai - Protezai, ban
dažai. Speciali pagalba tujoms, 
vareh SupporU; ir t L

2150 Wtst 63rd Stv Chicago. IfL 6062* 
Taiafej PRosp<ct S-50M

gi. Gaiia. netrukus Stasys^^ra- 
dėjo dirbti Šiaulių apskrities 
valdyboje, kurioje, laikui bė
gant, pasidarė sekretorius.

Apskrities viršininkai buvo 
valdžios po’-itikos paskirti ir

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

žema kAiNA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063 k

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairiu atstūmę.
Antanas Vilimas

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIMOS VALANDOS

Visoi ^roįnmoi Ii WOPA, 
1490 kil. A. M.

Littuviy klibi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vii. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Daukui

Taltf.: HErrHock 4-2413

715f So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 4062$

£ “Lietuvos Aidai’ 
-S. ...KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
.—U f Programos vedėja 

V^r/ Pirmadieniais ir antradie- 
Xi-Z Ateis 9:00—9:30 vai. vak. 
Penktadieniais 9:30—-10 vai. vak.

Šeštadieniais 7—8 vaL Vak.
Visos laidos iš W0PA stoties, 

Ūftfa 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 5:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

— jei žinote Bsmenfe, kurie 
galėtų Užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

UDEIKIS
DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Naujienos jam buvo didelis 
džiaugsmas. Ir rašyti pradėjo, 
pasirašydamas “Pensininkas 
Vakaruose ’-- apie įvairias ke
liones po Kaliforniją ir Neva
da. Naujienas skaitė labai aty- 
džiai —nuo A iki Z — ir darė 
įvairias iškarpas, vis papasa
kodamas dukrai savo komen-~ g- . .—;-------~ m.tarus. Lietuvos buitis buvo jo 
didžiausias rūpestis ir užsiė
mimas; sekė įvairią lietuvišką.^ žmogaus biologin 
periodinę spaudą ir knygas. Dįrbo Dusetose i

Prieš porą metų labai susiu-
bavo akys,, bet jis ir toliau i guriose pradėjo 
skaitė ištikimai su padidina- į lietuvių tautinės minties žadin-į je buvo pradėtas jam statyti pa- 
mų stiklų akiniais, nors ir sulojas, lietuviškų vakarėlių orga-1 minklas. 5 <

! šventinimas 
kričio 25. d.

V. Vvtenietis. į i 
— ' ! j

—Kalifornijos gyventojų dau- ’ 
guma pasisakė prieš mokesčiu 
kėlimą, bet gubernatorius j 
Brown rado priemones valkti- | 
jai reikalingus pinigus sudaryti | 
be paskolos. Jis naudoja buvtr t 
sius valstybės fandus. į

specialybe, ko 1925 m- birželio 2 d. Dalyva-
* ii ministerial A. | 

ir K. Jokantas, rašy « 
ir Unkštė-1 tojai kan. J- Tumas, M. Pečkau- | 

je. Tai-4>uvo pirmosios vietovės, skaitė ir gausi minia žmonių, j 
reikštis kainSl 38 m. Zarasu miesto aikštė- • v F

Tek 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

dideliu, vargu ir labai paleng
va. Iki pat. mirties dalyvav-> ir 
bendradarbiavo vietiniame Se
nior Sitizens Coniinūiiity Cen
tre.

Jo mirtis paliko liūdesy žino 
nų Emiliją, dukterį Danutę

A G rear G r ii 1 e d S an d w i ch

nizatorius ir p.
1904 m. kilus-rusų —^ japonų 

karui fcuvc mobilizuotas ir tar
navo Amūro apygardoje. 1906 
m. paleistas į atsargą, apsigy
veno Zarasuose, čia jis buvo ta 
centrinė ašis, apie kurią sukosi 
visa lietuviška veiklą. įsteigė 
Zarasų progimnaziją, kuri vė
liau -buvo—paversta—gimnazija-. 
Suorganizavo Zarasų savivaldy
bę, kooperatyvą ir Įvairių orga
nizacijų skyrius. Jo pastango- 

. mis Zarasų bažnyčioje buvo Į- 
vesta lietuvių “kalba. Buvo “Vil
niaus Žinių”, "Vilties” ir kitų

> akmens pa- | 
j metų lap-

j
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ"

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
1,7 ~~253ŠFW; 71st Street

le “Lietuvių Tauta” 1910 m. iš
spausdino įdomų straipsnį “Jš 
Ežerėlių apylinkės lietuvių an
tropologijos”, pateikdamas 1. 
000 žmonių matavimus. Anuo
metinė carinės Būsijos vyriau
sybė buvo daktarą apdovanoju
si 4 ordinais. Vienus gavo už

vagmal. rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE". Use only as 
directed. The medically proven 
creme for “
itching.

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

(RYS fflODERNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

M:

Sandwiches are an American tradition once reserved for 
lunchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating. They’re quick to fix, savory and 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you cay 
stir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 
or devilling.

Golden Grills 
6 sandwiches 

hard-cooked eggs*, 
chopped 

cup chopped cooked 
. ham 
cup finely chopped 

onion OR 1 1/2 
tablespoons instant 
minced onion

Thoroughly combine all ingredients except bread and butter. 
Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet or In skillet buttered side down; spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
aide Up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 
OR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until golden brown. Turn;bake an additional 5 to 8 minutes 

*Hard-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan with enough WATER to come at least 1 

Inch above eggs. Cover, bring rapidly just to boding. Turn off 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 minutes for 
large eggs — adjust time up or ddwn by about approx. 3 
minutes for each size larger or smaller. Cool eggs immediately 
and thoroughly in cold water — sheik are easier to remove and 
it is lets likely you will have a dark surface on yolkc. To 
remove shell: Crackle it by tapping gently all over. Roll egg 
between hands to loosen shell; then peel, starting at large end. 
Hold egg under running cold water or dip in bowl of water to 
help ease off shell.

6 1/4

—

kiexgot

:«igvtu

ildOtSYlų

ctxtori^

AMBULANC1 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

tu RIM t 
KOPLYČIAI 

✓ ĮSOSE MIEST\ 
DALYSE.

- LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arda 7-3401

zl/2
1/3

2

2

1/2
12

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickfe 
relish

tablespoons mayonnaise 
or salad dressing

teaspoon salt
slices ry e bread
gutter

BUTKUb - VASAITIS
eOtn Ave, Cicero, £1L Phone; OLympic

PETRAS BIELIŪNAS
*346 So. CALIFORNIA AVE. Phone: EAfayeUe 5-&57B

Tn today’s “do-it-yourself” world, the amateur decorator or 
the professional too. for that matter, is turning Increasingly to 

—or architectural spindles as they’re known in the 
—to provide innovative and Imaginative touche* in the 

home.
Architectural spindles—yes, 

they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available In a variety of 

! sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 
the decorative uses to vhlch

v they’re dow being put.

Architect^ interior designer^ 
and "do-it-yourselfers’* find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a Ixne or office, 
Indoors or out.

Spindles are being used is 
candle holders or lamp Wes*, 
as room dividers, screrne and

GEORGE E. RUDAUNAS
So. LITUANICA aVK TeL; YArie 7-113»-llSi

Sawn In half, they are beinc 
mounted on walls and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as grffla 
elements.

K. A. Nord Ccu Everett, 
Wash., the world’s largest 
.manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items In nine different 
styles, three different thick
nesses and In heights from TU 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, fenied 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in clear, protective 
plasUc. A spindle

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACZAWICJ)

8424 WE81 6!«Ji 6TKK£7 lOvpeuuc r-i2i.

2314 WEST 23rd PLACB Vii tini* 7-R67)
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe HUh, aU. *74-441.

3354 Se. HALSTKD STREET Phene: tirti 7-lfli

| _ MAUJIIMM, CHICAGO «, ILL Tuesday, Januajx 23. 1973



Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
ės vra laikomos vėsio-L'j'kė svarbiu dalyku. Taigi 78'<

je vietoje, bet ne šaldytuve arba 
perdaug vėsioje vietoje, nes, 
peršaltai laikant, jose esantis 
kr.ikmcJas pavirsta į_ cukrų.
Apšalusias bulves reikia laikyti 
2 savaites vėsioje vietoje, o nu
skubus palaikyti šaltame vande
nyje. Apšalusios buivės geriau
siai tinka kugeliui.

e .American Council _cf. Ufe 
Insurance praeitais metais nu
statė, kad Amerikos jaunimas 
grįžta prie tradicinių gyvenimo 
idealų. Iš tyrinėjimo duomenų 
Dr. Robert J. O’Connor padarė 
tokias išvadas:.

isr.kė už auk-
KSlo

Nuo savęs norėčiau dadėti
kad prie amerikietišku tradicl-Į 
ją bei nekintamų gyvenimo lai-; 
syklių išlaikymo daug prisidėjo 
Amerikos jaunimo ir studentų 
bei jų rėmėjų prieškomunisti* 
nė orgar:~ 
cans for Freedom, tačiau mūsų 
jaunimas, tąsomas vyresniųjų 
bendradarbiauti ir statyti tiltus; 
neatkreipė į šią organizaciją di
desnio dėmesio.

— 60% jaunimo pasisakė už 
tradicini amerikiečių stilių. Prieš 
porą melų tokių buvo tik 57%. 
—=- 81-%- jaunimojialaikė-Yre- 
diciją moterystės arba šeimos, 
nOrs 1976 m. tokių buvo 76%. 
Už moterystės atmetimą tada 
metais balsavo 4%, gi praeitais 
metais tokiu buvo liko 2%.

— 49% tiki, kad sunkus dar
bas apsimoka ir atneša gerus 
rezultatus asmeniškame gyve
nime. Prieš porą metų tokių bu- 
-vn tik 41 __ ____________

8 Žmonės mėgsta ir noriai 
perka natūralius produktus, iš
augintus natūraliomis trašc'mis.c.

Etiketėse rašoma “generic'
ba “natural” ir kitokiais v 
dais, žyminčiais pe sintetinę

čėniriiė H. Bajclis, P. Gustas ir 
J. < i. <hiiiitt:is. •

St. Petersburg^ Lietuvių 
klubas pakvietė koncertui sol. 
Giną Čapkauskienę iš Mcntrea- 
l:o. Ji dainuos kartu su muz. P. 
Annono vadovaujamu c'ncTu. 
Koncertas bus vasariu 7. d. Tarp— 
kitų dainų sobstė ir choras dai
nuos kcnipoz- Br. Budriūno kan-, 
latą "Mano protėvių žemė”.

Lydija ir Juozas Valevičiai,' 
anksč:au gyvenę Hamiltone, a-, 
tidarė senųjų mcnininkų-mei- 
stirių meno galeriją Toronte, j

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimu! 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINLAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez5dentes
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

Toronto Lietuvių Namų 
Jaunimo Būrelis plečia kultūri
nę ir socialinę veiklą. Vasario 9. 
<1. rody filmą “laurel and Har- biznius, sklypus pardavimui jau LABAI ŠVARUS 2 butu narnas ir 
/R.” i-R, vn/ičiš oVcbnrciln- 96-tus metus veikiaiičioj istai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga- dy , Uip pat mosią ekskuisija, -O-LUS mems Jzu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
ir iškylas, įvairius pobūvius ir g°J> o kirkdami pasiteiraukite 
šokius.

— žurn. Algirdas Gustaitis,’ 
Los Angeles, Gal., yra iškėlęs 
daug svarbių dalykų, kurių da-|
lis jau yra realizuoti. Dabar jis'2951 W. 63rd SL Tel. 4X6-7878 
kelia reikalą Įamžinti transat-j ■ ------- ------
lantinius lakūnus Darių ir Girė- —_ —M. T. S.
na Smithsonian instituto Avia
cijos muziejuje.

*

——-Chicagos Vyčių Choro Ao-Lr IL ILR A I T I S REALTY; auette Parke. __ ________
kiai, kurie turėjo įvvkti sausio . . ,VCTn,» z- aukst’L
2/ d., dek-dideho sniego yra nu- —NUOMAVIMAS—pareu- Marquette Parke.-------------- ------ —

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

Registruokite savo- namus,

ŠIMAITIS REALTY
Notary Pu blit

O GERIAUSIAI ČIA

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralmis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju namų apylinkė.

$53,900.

JUSTINAS MACKEVIČIUS, JR., Standardt Fede
ral Savings & Loan Ass’n. prezidentas ir Direktorių ta
rybos pirmininkas, pranešė, kad 1978 m. pabaigoje ben
drovės turtas pasiekė rekordinę $465,131,549.41 sumą.; 

a_r'j Praeitais metais taupymo sąskaitos padidėjo 373,538,-1
ar-j

produkto kilmę. Net pelyčių ir 
žiurkių nuodijimo preparato D- 
-Con “
telis 
tu”.

etiketėje rašoma “vienin- 
mišinys natūralių produk-

962.62 doleriais, iš jų 200 milijonų dolerių taupymui ant 
knygeliij. -Bendrovūs rpzurvai pasiekė $28,454,159.38 su- 
mą ir pereitais metais taupytojams išmokėjo $22,642,- 
375. Bendrovė turi 9 skyrius Čikagos mieste ir priemies
čiuose. t

> Agrikultūros departmentas 
apkraičiavo. kad gerai išauginti 
ūkininkaiti nuo gimimo dienos 
iki "l 8 metų -kainuoja-89,-038-Tk)^ 
h-ria'.—Mergaičių—išaugini m as-— 35' i pasisakė, kad religija

yra labai svarbus veiksnys žino- kainuoja truputi mažiau - $87,- 
gaus gyvenime, gi 43% religiją 920. Vidutinišku standartu au-

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i tįsus skai 
tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
tu 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

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

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

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

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei gailiau skaitytojų reikalams 
oraėoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 6O6OI

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
Icsurance, Income Tax____ i-garažas. Apie—$6,00Q pajamų-_.Nau

jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvyniu, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,300.

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

5 GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mar-

kelti Į balandžio 28. Viskas pa-i 
lieka tas pat, lik data pakeista.!

(Pr). Į

• , -v, - j- r>-i • v 1 — Horoscopes c-r Astrological,ginant išlaidos sumažėja apie duna. Dėkui uz laiska n dvide- . „ , „ ,. _ , , į
° ji. I Tarot Card Readings. Saturday

11 to 5 no appointment neces
— Jonas Kutra, teisininkas irjsary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.Į 

Beal Estate brokeris, Santa Mo-Į STATE St., Rm. 1717. Mes kal-! 
nięa, Cal, iš ankto pratęsė pi-e-įbame lietuviškai.
nunieratą, o savo gerus linkėji- 925-8392. Professional Member- 
mus atlydėjo’ $5 auka. Aug. Ra* American Federation of Astro-!

$30,000. Tai yra 1977 metų sta
tistika.
“ t-Lauktina,- kad~komerciniai

šimt dolerių auką.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

REAL ESTATE-

2625 West 71st Street

' Tel. 737-7200 arba 737-8534
HtLr* WASTED — FEMALE 

Oarblnsnkiy Ralkii . “
CHILD CARE WORKERS '■

„oo i Tnuircdiate---openings-4-days5— —Turiu Chlcac<H -.-ni«»tc laidirrv
‘o—-3//i Or■_______ .. . o ,  „pr- sirhu Ir užmlcsčluosa srsH, S*"

glECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

» 3 anksto be raginimo pratęstu savo prenumeratą, taupydama! laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo.išlaldaa^^e
Pavardė Ir vardaa —---------- ----------------------------------------------------------

Adresu

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede ----------  doL

Pavardė Ir vardas--------------------- — —

AdresasL - '
Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

ni. Yra išrastas kompiuteriu 
kontroliuojamas Įtaisas be blo
gų efektų galintis sutrumpinti 
38 sekundžių skelbimus Į 30 se
kundžių, o 30 sekundžių per 24 
sekundes.

M. Miškinytė

manauskas iš New Haven, 
Conn., atsiuntė §3 auką kalen
doriaus proga. Dėkui.

— Ema Pušneraitienė iš Mar
quette Parko atskiru laišku at
siuntė $5 auką kalendoriaus pro
ga- Po $2 atsiuntė Kazvs Biele- 
vičius ir Pranas B'einoras. “Dė
kui.

logers. (Pr)

MAŽOSIOS LIETUVOS AKTAS

tive-fny3_days off.
Contact: 

SISTER GORETTI 
935-3434

Į Qirbu Ir užmlesčluosa yr^It, 
i rsntuotai ir sąžiningą! 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tai. 927-3559

— V. Perminąs iš Detroito, 
patriotinės spaudos bendradar
bis, gerai žinodamas mūsų lai- 

----- kraščių,— ypatingai - dienrašerų- 
• nedateklius, pratęsdamas pre

numeratą, atsiuntė $10 auką. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas vieneriems metams 
ir atsiuntė $3 už kalendorių, bet 
pavardėsjprašė neskelbti. Dėkui 
už aukas ir už dėmesį Naujie
noms bei jų platinimo vajui.

. — A. J. Alekna iš North Mia
mi Beach, Fla., be raginimo pra
tęsė prenumeratą ir atsiuntė 
penkinę kalendoriui. Po 2 do
lerius atsiuntė Frank Kalvaitis 
iš Lowell, Ind., ir Juozas Arci- 
šauskas iš Chicago Heights, Ill. 
Dėkui.

, kuris

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

Pavardė Ir vardas

lAIP SUDAROMI L-ge VADUOTOJĄ!

TESTAMENTAI pTte!,w^rĘSS
galiau po ilgų reikalavimų 1920' Tuq reik&lu Jums gali dau Į a. L AJJ RA;IT 11 3 

m. buvo nuo Vokietijos atskh-j-dėti teisininko Prano ŠulD ~
tas tik tai mažas Klaipėdos kraš-: 
tas. Tai buvo skaudus a p vyti
mas visų lietuvių patriotų, ku
rie kovojo dėl visos etnografi
nės M. Lietuvos išlaisvinimo.

(Atkelta iš 2 psl-)
rė visos vokiečiu partijos. Pa- U .. .. :. . .

— Jonas Jakubaitis iš Cicero 
kartu su prenumerata atsiuntė 
$7 auką. Po $2 atsiuntė Matas 
Klikna iš šiaurinės miesto apy
linkės ir Jurgis Kazickas iš Ha
miltono. Dėkui už aukas ir už 
gerus linkėjimus.

— Dėkui Jonui Žemaitaičiui iš 
Brighton Parko už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą ir už ta 
proga atsiųstą $7 auką. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautiečiui, 
užsisakiusiam Naujienas 3 mėn. 
tinkamesniam susipažinimui, 
todėl pavardės prašiusiam ne
skelbti.

— Harry Ilgaudas, Hartford, 
Conn., kiekvienais metais stam
bia auka paremia Naujienų le’r

— Marija Staigytė iš Bridge
port© apylinkės Įteikė per Ana
tolijų Čepuli $3 už kalendorių. 
Kalendorių dar galima gauti 
Naujienų administracijoje.

— Los Angeles L’etuvių Ra
dijo klubas išrinko naują val
dybą. Jon Į eina J. Mitkus 
(pirm ), I). Kaškelienė, O. Ma-

Naujienoms reikalingas

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

Adreso ----- --------------------—------- - ----------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas —

Adresas

MARIJA NORETKIEN1
SL, Chtes«o, m M562f • Tet 1FA 5-iTS7

OUella FMlrinklrM. įvairia ^rotrr«.
MAISTAI Ii lURGPOS SANPfiLIŲ,

Pavardė ir vardas

Adresas SIUNTINIAI J LIETUVA
Pavardė ir vardas

t ireaas

Cosmoj Parcels Express Corp.
MARQUITTI GIFT FARCILf TIRVICR

LM1 W. Cbloee, III. W429. — T*l. WA M7S7

i paruošta, — teisėjo Alphonse 
! Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
Bendrai paėmus, tai buvo ma Naujienų administracijoje 

dtąsus lietuvių žygis. Reikia at--1739 South Halsted St., Chica 
minti, kad- jis buvo Įkvėptas' Cgo, IL 60608 —Kaina $3.00 
vien tik tyros lietuviškos tauti-'su formomis — $3.90. 
nės sąmonės ir nepalaužiamo --------------------
pasitikėjimo laimėti laisvę. Jis, 
pareikalavo iš veikėjų daug Juozo Šmotelio 
drąsos, pasišventimo ir ryžto.! 
Taip pat tenka pripažinti, kad 
Klaipėdos krašto atskyrimas jau 
irgi buvo didelis M. Lietuvos 
lietuvių laimėjimas. Be to suju-; 
dimo, kuris buvo pradėtas prieš 
60 metų, nebūtų galėjęs įvykti i 
ir vėlesnis Klaipėdos krašto pri_; 
sijungimas prie nepriklauso
mos Lietuvos.

ATSIMINIMU 
SKIRSNELIAI -

Ir SKAN5SNYEŽJ 

FzTčirisaz i? Trisrsas * ~

v- ■ - '

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje, 

į Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 

i vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
1 gyvenantieji prašomi užsisa- 

šiandieną M. Lietuves išlais- kytį paštu.
vinimo kova dar nėra pasibai-. ^„^^5 kaina _ 5 doleriai. Į 
gusi. Ji yra dalis žūtbūtinės ko-' 
vos dėl visos Lietuvos išlaisvi
nimo. Nes karo eigoje Stalinas 
suktybėmis užėmė ne tik Lie
tuvą, bet dar pasiglemžė Ryt-- 
prūsius ir didelę dalį Vokietijos. 
Į Rytprūsius privežė gaujas sku- 
durlių rusų, kurie derlinguosius- 
laukus pavertė dirvonais. O kas 
dar buvo užsilikę lietuviško, jau! 
seniai yra rusiškųjų okupantų 
sunaikinta. Okupantai veikia 
gudriai, brutaliai ir klastingai.- 
stengdamiesi tautos gyvybę už
slopinti policinėmis priemonė
mis.

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė., 

Chicago, IL. 60629.

DENTURE WEARERS
A major 

advancement ~

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

I------ ---------

SiwRtini&I i Uėtuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598C

M. ŠIMKUI
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Ma pitwood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai- giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. J

;bktthingsihufe
Zapolle

W.T5tn St 
GA 4-4454

”7
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Dabar Rytptūsių išlaisvinimas 
yra bendras kiekvieno lietuvio 
rūpestis. O visu lietuvišku že' 
mių surinkimas vienos tauti
nės demokratinės laisvos Lietu
vos ribose, yra pagrindinis po
litinės veiklos uždavinys. Tai 
įtempkime savo jėgas ir budru
mą, kad nė viena lietuviškos že
mės pėda laisvės rytui auštant 
neliktų už Lietuvos ribų.

Mūsų pusėje yra teisė ir tei-, 
singumas, paskelbtas žmogaus 
teisių ir apsisprendimo charto- 
se. Pasitaiko, kad kartais teisė 
ir teisiingumas būna paaukoti

brutaliai jėgai. Bei dėl lo nenu
stokime vilties. Nes valstybių 
valdovai jau prededa suprasti, 
kad tik teisingumu pagrįsta tai
ka yra tikroji taika ir kad ne
teisingos jėgos politikai atėjo 
laikas padaryti galą. Nes to rei
kalauja pavergtų tautų kančios 
ir nekaltai pralietas kraujas. 
Taj visi bendrai junkimės į lai
svės kovas, nes laisvę laimi tik 
tas. kas dėl jos kovoja!

V. Vylenietis. I 
(Naudotasi: “Lietuvių Žodis”, 

1948 m. Nr. 48.)

r,---------- <
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 metu, patarnaudama klientams.

X’11 1
CROSS TOWN PLUMBING 

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

estimate. 24 hr. service.
7356361< --------- . - ------------- *

Naujikuos, CHICAGO a, ILL, Tuesday, January 23* 1979




