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DR. K. BOBELIO IR DR. ŠIDLAUSKO TELEGRAMOS VICEPREMJERUI TENGUI
Priminė, kad Lietuva ir kitos Pabaltijo 

valstybės rusų yra pavergtos
CHICAGO, Ill. — Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Ta

rybos garbės pirmininkas, ir Dr. Kazys Šidlauskas, Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas, trečiadienį pasiuntė Kinijos viceprem 
jcrui Tengui Hsiaopingui sveikinimo telegramą. Abu Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkai, apsvarstę Kinijos vicepremjero 
Tengo Hsiaopingo vizito į Ameriką svarbą ir jo labai teisingą 
Sovietų Sąjungos prievartos veiksmų vertinimą, nutarė pasvei
kinti Įtakingą Kinijos karį ir valstybės administratorių ir primin
ti, kad Lietuva, Latvija bei Estija sovietų karo jėgų yra okupuotos.

Telegramos siuntėjai teigia- ... .................. ...... -
mai vertina vicepremjero Tengo 
pareiškimą, kad Sovietų Sąjun-/ 
ga yra didžiausias tarptautinių 
karų, užpuolimų ir baimės šalti 
nis. Sovietų Sąjunga, susitarusi 
su naciais, pavergė lietuvių, lat
vių ir estų tautas ir prisijungė 
prie vergiją ir karus sėjančios 
sovietų imperijos. Telegramos 
autoriai prašo Tengą turėti gal
voje, kad rusai pavergė lietuvių 
tautą prievarta, sunaikino nepri 
klausomą valstybę ir tris nepri
klausomas valstybes įsijungę l 
savo pasaulio pavergjipif pla
nus. Jiedu telegramoje prašė 
Tengą pastudijuoti Pabaltijo 
tautų pavergimo ir įjungimo i 
sovietų imperiją klausimą, žiau
rius sovietų valdžios veiksmus 
ir viešai pasisakyti už -Lietuvos 
ir kitų pavergtų Pabaltijo .kraš
tų laisvę. . '.L... .

Rengiasi paminėti. 
nepriklausomybės sukaktį

Chicagos -Lietuvių Taryba šių 
metų vasario 11 dieną rengiasi 
iškilmingai paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį. Mi
nėjimą praves Vincas Sambška, 
dabartinis Chicagos Lietuvių Ta 
rybos pirmininkas. Jis ruošia 
puikią minėjimo programą Ma
rija aukšt. mokyklos didžiojoje 
salėje. Jis jau išsiuntinėjo laiš
ką veiklesniems Chicagos veikė 
jams, kviesdamas dalyvauti ne
priklausomybės minėjime ir ki 
tus kviesti atvykti į minėjimą. 
Minėjime dalyvaus ir žodį tars 
naujai išrinktas Amerikos Lietu 
vių Tarybos pirmininkas Dr. Ka 
zys Šidlauskas. Minėjimą padės 
suruošti Kristina Austin, buvusi 
Chicagos ALTO pirmininkė ir‘ 
Naujienų administratorė, ir visa 
eilė Alto veikėjų. Frank Zapo- 
lis ir jo žmona Eleonor prašyta 
pradėti minėjimo programai pra 
mesti.

Tarybos pirmininkas Samoš- 
ka ir visi kiti Chicagos ALTO 
nariai kviečia visus Chicagos lie 
tuvius sekmadienį vas. 11 die
ną, Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime dalyvauti.
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KALENDORfiLIS
Vasario 2: Kotryna, Korneli 

jus, Vandenė, Asta, Gailiminas, 
Rytis, Jotautas.
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Vasario mėnesį 
bus gražus oras

CHICAGO. — Pradedant 
sario mėnesį, Nacional. Oro
ryba skelbia viltingus pranaša
vimus kad jau esame pergyvenę 
Sniego Pūgos priespaudą, nors 
dar viena sniego audros diena 
esanti pakeliui į Chicago.

Sniego per sausio mėnesį pris 
nigo rekordinės masės daugiau 
kaip 40 colių. Per visą vasarį 
telaukiamą tik 8 colių ir di
džiajai vasario 28 dienų daliai 
pranašaujamas gražūs saulėtas j 
oras, nors truputį vėsesnis kaip, 
kitais metais.

Per 107 metus vidutinė sausio 
mėnesio temperatūra buvusi 
dienos metu 31 ir nakties metu 
16 laipsnių. Pęr vasario mėnesį 
iš 32*18. laipsnių pradžioj, tem
peratūra pakils iki 38-23 laips
nių pabaigoj.

Kalifornija turi 
nuosavaus sniego

LOS ANGELES. — Praėjusį 
trečiadieriį Pietinę Kaliforniją 
maudė smarkus lietus su sniegu 
daugelyje vietų sukeliant pur
vo slinkimus kalnų šonais, iš 
vartaliojant energijos laidus ir 
paliekant šimtus įklinpusių 
tomobilių vieškeliuose. Oro 
nyba tvirtina, kad kalnuose 
papildomai laukiama dviejų 
dų sniego ir dar vieno colio 
taus šį ketvirtadienį.

Antelopų Slėnyje, Los Ange
les apskrityje, antra didžioji 
šiemet sniego audra nuklojo vi
są slėni. 5 colių storumo balta 
“antklode”.

Long Beach labai samkus aud 
ros lietus, vienu ypu pripylė 
iki 9.92 colių vandens. Toks bu
vo didelis debesų prakiurimas, 
kad vienam coliui vandens 
ti truko tik 20 minučių.
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Irana valdo 
Bachtiaras ir kariai

Mulos šalininkai norėjo pasi
tikti Chomeini, bet jie prisilai
kė vyriausybės patvarkymų 
prieš beprasmes demonstracijas 
ir šūkavimus gatvėse. Mulos Cho 
meini šalininkai žino, kad Ira
ną valdo Bachtiaro vyriausybė, 
o kariai palaiko tvarką. Chomei
ni prieina įsitikinimo, kad jis
galės pasilikti Irane, jeigu pri
silaikys vyriausybės nuostatų 
tvarkai palaikyti. Jeigu jis maiš 
taus ir kvies kitus maištauti, 
tai turės aiškintis prokuratūrai. 
Ne visi Irano mulos pritaria 
Chomeini politikai, nes jis pa. 
dari tanSttai. daug tek*.

Rūkymas padvigubina 
vėžio ligos pavojų

CHICAGO. — Naujausiai baig 
tos analizės statistika parodė, 
kad rūkymas daugiau negu pad
vigubina mirimus ne vien plau-l 
čių vėžiu ir širdies ligomis, bet 
paskatna mirti ir daugeliu kitų 
atvejų. Investigatoriai per 11 
metų sekė ir tyrė 4.000 vyrų, mo 
terų ir vaiku padalintų į dvi gru, 
peš — rūkančių ir nerūkančių 
— nustatė tokią proporciją: pa-i 
ženklinus nerūkančius skaitiline 
1, palyginus su tokio pat skai-( 
čiaus, amž’aus ir lyties rūkan
čiųjų riz’ka mirti vėžių skaitli
nė yra 2.6 ir seniau rūkiusių, 
bet rūkymą metusių buvo tik 
L 1 Tai maža kuo daugiau kaip 
visai nerūkančių. Tai aprašo Dr. i 
Gary D. Friedman. Naujosios p. 
Anglijos Medicinos Žurnalo šios 
savaitės laidoje.

Rūkorių mirtingumas 
koronariniu, širdies ligų 
3.6 kartų didesnis negu 
kančiųjų.
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Trumpins geležinkelius 
Mokesč'ų '^mokėtojams perdaug 

kainuoja
■ NEW YORK. — Transportą ei ‘ 

jos sekretorius Brock Adams pa 
sakė spaudos konferencijai kad 
Amtrak baisiai daug kaštuoją 
mokesčių mokėtojams, dėlto jo 
pasiūlyta geležinkelių tinklą su 
trumpinti 11, 800 myliomis, kas 
sutaupytų SI.4 bilijono. Linijų 
sutrumpinnimą seks traukinių 
sumažinimas ir praretinimas. 
Tai ypač liečia 5 valstijas: Ala 
bamą,. Arkansas, Nebraską. Ok 
lahomą ir Vermontą. Linijų su
mažinimas paliečia ir Chicagą, 
kur numatyta sustabdyti liniją 
tarp Cbicagos ir Floridos, tarp 
Chicagos ir Washingtono, Chi. 
cagos ir Laredo, tarp Chicagos 
ir Seattle tarp Chicagos ir Dal
ias, Chicagos ir Houston.

Tos 11,800 mylių sudaro 43 
nuošimčius visų Amerikos gele 
žinkelių, kurių iš viso dabar yra 
27,500 myliu. Jei Kongresas ne 
atmes per 90 dienų, tuomet šis 
planas pradės galioti nuo 
nančio spalio 1 d.

atei-

Išvarė pirmą kinieti

WASHINGTON. —: Valsty
bės Departamentas ištrėmė ki
nietį Gene Loh, kurs per 9 me
tus buvo Kinų Informacijos Tar 
nybos New Yorke direktorius ir 
Taiwano (Tautinės Kinijos) pir 
mos rūšies kalbėtojas JAV V- 
bėse. Aiškinama kad Los paša 
lintas kaip “nepageidaujamas 
elementas už U. S.‘ politikos kri 
tikavimą’’, bet nemažiau ir at
sargos sumetimais ryšium su 
Kinijos vicepremjero Teng'Hsia 
opingo vizitu JAV-bėse.

Kapų duobkasių streikas
BOSTONAS. — Praėjusį t re 

čiadienj baigė streiką ir grįžo f 
darbą 92 duobkasiai, kurių ,uni-
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Jonas.Radvilas, viduryje, pakeltas Į Ramovės gar
bės narius, perjuostas Lietuvos vėliavos snalvos juosta. 
Šalia Sofija Radvilienė ir Ramovės pirn I. šaraPnickas. 
Aprašymas'antrame puslapyje.VALDŽIAI PAREIŠKĖ CHOMEIM?
Prancūzų lėktuvas parvežė į Teheraną maištininką 

Chomeini, prisilaikantį valdžios patvarkymų

TEHERANAS, Iranas. — Chomeini. šešis kartus prižadėjęs 
pirmuoju lėktuvu skristi į Iraną, šešis kartus atidėjo savo kelio
nę, o praeito ketvirtadienio rytą prancūzų lėktuvu nusileido Te 
herane. Prancūzų vyriausybė buvo įsakiusi mulai Chomeini ne
sikišti į Irano ar kurios kitos valstybės reikalus, bet jis mokėda
vo apeiti prancūzų vyriausybės įsakymą, šeši uniformuoti pran
cūzų policininkai atlydėjo Chomeini į Paryžiaus aerodromą, iš 
kurio pakilo prancūzų lėktuvu ir nuvežė maištininką tiesiai į 
Irano sostinę.

Liepia išvaryti iš Irano 

užsieniečius

Prieš porą dienų mula Cho
meini savo pasekėjams liepė iki 
mirties kovoti prieš Bachtiaro 
vyriausybę, bet kai pastarasis 
atsisakė atsistatydinti, tai pa-{ 
keitė, savo nuomonę. Jis viešai 
pareiškė, kad Bachtiaro vyriau, 
sybė esanti nelegali. Jis savo 
nuomonę pakeitė, kai Bachtia- 
ras uždraudė demonstracijas,

dant šią politiką, mula Chomei- 
ni butų suimtas prieš 16 metų, 
parvežtas į Iraną ir sušaudytas. 
Tuo tarpu šiandien, netaikant 
jo planų praktiškam gyvenimui, 
jis užsienyje ramiai gyveno, o 
dabar gyvas parvažiavo į Tehe
raną.

ATOMO SUTARTIS
PAKENKS AMERIKAI

WASHINGTON. D.C. Dabar
tinę atomo suLit-f^ orcjekla*.

kariai jo įsakymus vykdė. Jis pa'jeįtn| jjs būtų patvirtintas, galė-
keitė savo nuomonę apie vyriau 
sybės nelegalumą ir sutiko pri 
imti visas vyriausybės instruk
cijas jo saugumui ir tvarkai pa
laikyti. Teherano aerodrome 
tvarką palaikė kariai, bet jie nes 
kabėjo jo suimti. Aerodrome su 
tiktiems 
valdžios
pareiškė: — Išvarykite iš Irano 
visus užsieniečius.

laikraštininkams ir 
. atstovams Chomeini

vykdomas pageidavimas

-Vyriausybės atstovas jam pa
ja per 3 mėnesių streiką susita- ^aJęė. kad tai ne taip lengvai
rė su darbdaviais, bet dabar įvykdomas įsakymas. Jeigu iš 
turės pilnas rankas darbo palaį Irano bus išvaryti du tūkstan-
doti. 70(* lavonų, kurie savo ei-ičiai amerikiečių, tai iš Ameri-
lės laukė katalikų 20 parapijoj*k<5$ .galės būti išvaryta 60.000 
kapinių lavoninėse.. -įiranieČių. Iranas bus pralaimė-

GINKLUOTI VIETNAMIEČIAI YRARYTU KUBIEČIAI c
Juos reikia gerai pamokyti kad nesikištu į 

kitu tautu valstybinius reikalus
WASHINGTON, D. C. — Rusija yra karų, ginkluotų įsiver

žimų, prievartos, žudynių ir tarptautinio nerimo kėlimo židinys, 
— pareiškė Kinijos vicepremjeras Tenga Hsiaopingas. — Moder- 

I niais ginklais ginkluoti ir apmokyti vietnamiečiai yra ne kas ki
ta, kaip Rytų kubiečiai. Juos reikia gerai pamokyti, jokie paša, 
kojimai nieko nepadės.

POPIEŽIUS JAU 
iŠVAžIAVO NAMO

MEKSIKA, sostinė. — Popie
žius Jonas Paulius Antrasis jau' 
išskrido namo, nors Meksikos: 
sostinėn • suvažiavusieji Ameri-1 
kos vyskupai vis dar posėdžiau-i 
ir aptaria gyvus Bažnyčios rei-s 

i kalus šiame kontinente. Popie-' 
j žius labai patenkintas meksikie-j 
į čiais. parodžiusiais tiek daug 
džiaugsmo ir meilės. Meksikie
čiai parodė popiežiui labai daug 
šilumos. Popiežius būtų norėjęs 
dar pabūti Meksikoje, bet ga
vęs žinią iš Vatikano, kad turi 
planuoti kelionę namo. Popie-’ 
žius iš vienos bažnyčios ėjo i ki
ta, dėvėdamas nedidelę skrybe-

Šitas vicepremjero Tengo pa
reiškimas garsiai buvo žurnalis
tų ir atsakingų kongreso narių 
patvirtintas. Vicepremjero min
tys atitinka amerikiečiu min
tims apie dabartinius sovietu 
valdžios atstovus ir raudonosios 
armijos maršalus. Visi sutinka, 
kad naujai apginkluotus Afrikos 
ar Rytų “kubiečius’’ reikia pa
mokyti — visiems taip pat aišku. 
Nuomonių skirtumai kyla, kai 
keliamas klausimas kaip tuos 
“kubiečius” pamokyti. Vice
premjeras Tengas paliko lagai 
gerą įspūdį tiems kongreso ats 
tovams, su kuriais jam teko su
sitikti ir Kinijos reikalus aptar
ti.

Tengas Hsiaopingas ir prezi-

kultūrinių pasikei-
Sutarties tekstas

DEGALŲ STOTIS

' laitę, bet meksikiečiai jam do. dentas Jimmy Carter trečiadie- 
: vanojo tikrai didelę mekskietiš-; ni pasirašė 
ką skrybėlę. I timų sutarti.

■ nepaskelbtas, bet žinoma, kad 
: jis liečia Kinijos gabesnių stu- 
l dentų siuntimą Į Amerikos mo-

WASHINGTON, D. C. Ener- kslo įstaigas elektronikos ir 
gijos reikalus tvarkantis James; modernios fizikos pagrindinių 

I Schlesinger apskaičiavo, kad ne; dėsnių mokytis. Visos pasaulio 
tolimoje ateityje naktimis vei-j tautos jau moka skaldyti atomą, 
kusias gazolino stotis teks už-į bet ne visos žino, kuriems ti- 
daryti. Jam atrodo, kad degalų J kslams ir kaip suskaldyt o atomo 
pardavinėtojams apsimokės nakj energiją naudoti taikos ir gė- 
timis jas uždarinėti, nereikės, rybių gaminimo tikslams. Ame 
specialiai žmonių samdyti. Au.j rikiečiai yra padarę didžiausią 
tomobilistai turės dienos metu, pažangą šioje srityje. Jie suti. 
apsirūpinti degalais, tai nakti
mis jiems nereikės varginti sto
čių patarnautojus. Galimas daik 
tas, kad dide1;n trafiko vietovė

ko pamokyti kniečius. kaip tą 
energiją išnaudoti kasdieninia
me praktiškame gyvenime.

Sutarties pasirašymo ceremo-
se viena kita stotis galės būti, 
atidaryta ir naktimis, nes toliau 
važiuojantieji privalo gauti daUj 
giau degalų. I

tu pakenkti Amerikos saugu
mui, — tvirtina atomo strate
gijos specialistai. Dabartinį pro 
jektą keliais atvejais išstudija
vo strategai ir priėjo išvados, 
kad prezidentas gerai padarė su 
tarties nepasirašydamas. Sovie
tų valdžia atsisakė daryti bet 
kokia nuolaida- Gromvka tvir
tina, kad tas nuolaidas galėtų 
padaryti Brežnevas, atvažiavęs 
į Washigtona, liet Vance nesu
tiko'. Prezidentas nenori jokios 
konferencijas, kol sutartis dar 
nežinoma.

Abortai daug kaštuoja
SPRINGFIELD. Ill. - Sena-' 

Į torius Leroy W. Lemke (D-Chi, 
cago) pateikė apsvarstyti Įstatų, 
projektą, kaip pagriežtinti tai-, 
sykles ir kontrolę abortų prakti 
kai. Sen. Lemkės projektas pa
teiktas legislatūrai astuoniuose 
dalyse ir turi tikslą ne uždraus, 
ti abortus, bet kad juos atliktų 
rimti medikai griežtai nustatytoj

nijos vyko Baltuose Rūmuose, 
Prezidentas pakvietė visą eilę 
įtakingų kongreso atstovų, kad 
turėtų progos susipažinti su Ki 
nijos vicepremjeru ir žinotų, ko 
kiu klausimu administracija pla 
nuoja bendradarbiauti su Peki
no vyriausybe. Vicepremjieras 
Tengas pasirašė Knijos vardu.

Ceremonijoms pasibaigus vice 
premjeras Tengas pasiruošė ke 
lionei į Atlantą, kur jis panoro 
pamatyt, kaip veikia vienas di
desnių Fordo fabrikų. Atlanta 
mieste ir jo apylinkėse Tengas 
turės progos narnatyti kelias mo 
dernias Ame k; c dirbtuves. Kas

mis sąlygomis.

—. r tojas, - nes amerikiečiai nieko 
^-Meksikiečiai nenorėjo, kai drane.-nesimoko^ -tuo' tarpu ira- 

peędaiiue -. teip .grutei -tnekMt? Vyk

— General Motors bendrovė 
parduoda visą “frigidaire garny 
bos mašineriją.

— Iraną Chomeini atlydėjo 
try^ 'mulos, bet' jis neleido nef 

fiofi'svf juo.

svp’’ . s:a. jis turės progos pa 
matyti ir spaudos, žodžio ir są 
žinės laisvės pasireiškimus Ame 
nkoje. Jis pamatys piketuojan
čius amerikiečius, reiškiančius 
nepasitenkinimą dabartinės Ki- 

! nijos vyriausybės prievartos vei 
j ksmais-prieš pagrimfines žmo
gaus teises. . ..į.«

ROMA. Italija. — Italijos prem 
! jeras Giulio Andreotti, parla- 
! mente netekes komunistu para- 
• ■ - *■

1 mos, vakar atsistatvdi’no. Jis bu 
1

j vo susitaręs su komunistų puirti 
’jos vadais parlamente, kad ko
munistai rems jo vyriausybę jei 
gu jis'įsilę|S-įcehr‘kanwi^tus į 
•parlamento komitetus.

1



J. ŠARAPNICKAS

Kanados naujienos
voje susipažįsta su Sofija Ma- 
zeryte, bet vedybomis neapsi
sprendžia. Abejų tikslas —su
sitaupyti kiek daugiau gyveni
mo pradžiai. Jonas apsispren
dė vykti į Kanadą. Jįs apie tai 
pranešė savo sužadėtinei So
fijai. kuri atsakė: “Jeigu tau, 
Joneli, patinka į Kanadą i 
man bus gerai”.

1928 metais Jonas išvyksta 
i Kanadą, o tuo metu ir Kana
doje buvo didelė bedarbė. Ne
turint pastovaus darbo, santau 
pų, neįmanoma buvo atsikvie
sti kito asmens iš Lietuvos.

J. ims senas kunadic-
iis9 jį.9 melai Saujieiių sįfciįtg-; 
lo/t-s, ir Niagaros pusia^ho 
"liani mės" sA\ garbes nary^ 

si patriotą lietuvį noriu ke- 
Įkris žudžiaU ^skaityti šio 
dienraščio skaitytojams nes J. 

dar būdamas laisvoje 
žm jo per savo drau- 
Nauoeįios via geriau- 
pati i tlškiausias dien 
iivriKOjc, tad ir anvy- 
anauą tuojau užsisakė 
is ir lebeskaito, tai 

bus 19 metai, kaip skaito jas 
ir dabar. Trumpais bruožais 

noriu apibudinti Jono Radvilo 
ne rožėmis klotą gyvenimą.

—Jonas Radvilas iš pat jatr

i titV(Uv 
ea, kad

i

nystės paveldėjo povyzdingo 
asmens savybes, toks jis yra ir 
dabar, sulaukęs garbingo am
žiaus.

Jonas Radvilas 1921 m. įsto
jo į Lietuvos kariuomenės pir
mąjį pulką, pirmą batalioną. 
Pulkas visą laiką buvo jiarcng- 
iyje ir jo uždavinys buvo sau
goti Lietuvos sienas, 1923 me
tų pradžioje pulko dalinys 
vo išsiųstas prie Klaipėdos 
i-os. Tame dalinyje buvo ir 
dvįlas. Pulko dalinys turėjo 
d a viii budriai 
Tačiau kariai 
noio, kad v ra 
linias K:aipė<i< 
davimas, Todt
ve apie tai painformuotas ir 
buvo pasirengęs reikalui esant 
Įsijungti sukilėHams į pagal-

bu 
šie 
Ra 
už

saugoti sieną.

ruošiamas suki
ls kraštui išva- 
1 ir Radvilas bu

Esant tokiai padėčiai Sofija 
išvyksta į Argentiną laimin
gesnio gyvenimo siekti. Nuvy- 
kysi darbo gavo siuvykloje,bet 
iš uždarbio negalėjo žmoniš
kai pragyventi, o apie santau
pas jokios ateities neprama
to. Sofija Mazerytė—sumani ir 
gera virėja ir jai pasisekė gau
ti darbą turtingoje šeimoje už 
virėją, ir geresnį atlyginimą, 
kaip siuvykloje.

Jonas Radvilas atvykęs į Ka
nadą tuiėjo didesnių sunku
mų gauti darbą. Pagaliau nuvy
ksta Į Albertos provinciją, Ed 
montono miestą. Provincijoje 
nėra sunkiosios pramonės — 
daugiau ūkio kraštas. <27

Jockson Parko tiltas (aliejus/M. Šileikis

CLEVELAND, OHIO
Tačiau, laisvuose kraštuos© 

gyveną mūsų tautiečiai šią Ne
priklausomybės paskelbimo 
61-ją sukaktį švęę ir šiais me
tais su prideramu dėmėsiu. Va
sario 16-j i yra giliai įl eidusi šak
nis į mūsų sąmonę ir niekas jos 
nepanaikins. Tai yra mūsų kel- 
rodys nepailstamai kovai žo
džiu, raštu ir visom kitein prie
monėm kurios tik reikalingos 
laisvės atgavimui. Teisė yra mū
sų pusėj. Mes privalom laisvę 
atgauti.

Dalyvaukime kuo skaitlin
giausia šios šventės minėjimuo
se kur tik jie yra rengiami. Pa-

VASARIO 
16-ta j ai Artėjant.

Drąsių mūsų tautos vyrų Vil
niuje paskelbtoji 1918 metų va
sario 16 dieną Lietuvos Nepri
klausomybės Deklaracija ir sa
vanorių ryžtu bei tautos pasiau- 
kavimu atkovota laisvė, mūsų 
tautai ir valstybei turėjo nepa-

J. Radvilas 1923 metais pasi- 
liucsavo iš kariuomenės ir grį
žo i tėviškę padėti tėvui prie

Jonas užaugęs gausioje šei
moje vis svajojo ieškot laimės 
už Lietuvos ribų. Ten Lietu-

savo draugų Kisielių tuojau už 
sisakė Naujienas.

Kada Kanadoje siautė dįdelė 
bedarbė, depresija ,komunis
tams buvo palanki dirva me
džioti į savo bučius lietuvius 
ir kitų tautybių asmenis, pirk
dami komunizmo idėjas ir

krašto Lietuvos, duobkasiai,ku (ir 
rie ir šiandien giria komuniz
mą.

Kanadoje komunistų partija 
yra legali, bet valdžia žino, 
kad komunistai dirba sveti
mai valdžiai ir yra savo krašto 
duobkasiai, todėl jų teisės yra

siūlydami per jį pelnyti rojų, j ribotos 
Jonas Radvilas skaitydamas1 
Naujienas sekė politikų ir rado nas tabako ūkininkas tokiame 
Naujienose 
rusiškasis 
žiaurus ir 
užvaldžius
nįnkai tampa vergais 
čiami sunkiai dirbti 
džiauti ir už bet kokį 
išsireiškimą — žudomi.

Jenas Radvilas būdamas 
Naujienų skaitytojas nesusi 
gundė komunistų melu ir pro- 

demo- 
lojalus 

lietu- 
]) ragai

galvojo įsigyti nuosava ho-

• nepriklausomo gyvenimo me
tus įrodėm pasauliui, kad mes 
galime savo' valstybės reikalus 
tvarkytį patys. “Vaduotojai” 
raudoni ar rudi mums buvo ne 
reikalingi. Karas ir imperalisti- 
nė Rusiškojo komunizmo poli
tika panaikino mūsų nepriklau-jgal išgales paremkime aukomis 
somybę ir iki šiol laiko kraštą laisvinimo institucijas. Aukų 
žiaurioj okupacijoj. OkupantaS|klausimas neturi sutrukdyti da- 
savė propoganda stengiasi pa-Uyvavima pagrindiniam minėji- 
neigti mūsų nepriklausomybės me. Sugestijų, kam aukotojas 
laikotarpį. Vasario 16-toji iš- turėtų skirti savo auką, reikėtų 
braukta iš istorijos lapų. Minė- vengti. Kiekvienas aukotojas ži- 
jimas draudžiamas. no kokiu adresu savo auką nu-

Pavyzdžiui: 1949 metais

tikras žinias, koks 
komunizmas yra 
kad komunistams 
kraštą visi darbi-

leško darbo pramonėje,bet 
niekur negauna. Pradėjo lan
kyti turgavietę, kur ūkininkai 
suvežą įvairius žemės produk
tus parduoti.

Jonui pasisekė .į beieškant 
darbo pas ūkininkus surasti 
lietuvį ūkininką J. Bendniką, 
kibino iš Klaipėdos krašto. J. 
Bendikas buvo jau senukas— 
80 metų ir Jonas Radvilas ga
vo darbą jo ūkyje ir 15 dole
rių per mėnesį algos. Jonas per tjk Kanados, bet ir savo gimto

pusba. 
krjtišką

paganda, liko ištikimas 
kratinei santvarkai ir 
Kanados kraštui. Daug 
vių patikėjo komunistų 
šiingai prapagandai ir tapo ne

bas, daug

diką, gavo 
kasyklose, 
žeme. Tais

k was bad enough wt had to fight the British

&

MTong and self-sufficient. And they re helping there-
*eives to safe, dependable savings. By taking stock ic

America with the Payroll Savings Plane
Buy United States Savings Bood*-

And tiien tlvc rnonc/ came.

Because winter X Valley Rrgc meant snow, ice. 
end freezing temperatures. AU serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing.

MDenunition.
k was an army long on courage,

merica

, (4h% tk* year) tfoirn et Gc'-tfrr—d

Ekxxk can be rep-*crd / reaxdi art provided. 
ivrdcd. Bends cam be cashed m tout bank wemt

“išnaudotojų” valdžios krašte, 
augindamas tabaką^ susikrovė 
daug tuno. Pardavė ūkį ir pa
siryžo nusipirkti hotelį. Hoielj 
užpirko, bet kada reikėjo gau
ti leidimą operuoti v^sią, sau
gumas pasakė: ‘‘CRarli—no!”. 
Mat, Charlis buvo išaiškintas 
ne tik priklausąs komunistų 
partijai, bet ir komunistų kuo 
pos vadas.

Pažįstu tą lietuvį, senos kar
tos imigrantas, kuris yra iš
tikimas Kanadai, na ir kainu su 
Charliu važiuoja į komunistų 
slaptus posėdžius ir praneša 
apie nutarimus kam reikia...

Jonas Radvilas skaitydamas 
Naujienos ištiko*\deimančiukas 
Kanados demokratiškam kraš
tui ir yra pabijotas lietuvis ir 
myli savo kraštą Lietuvą, ir 
gelbsti lie lovius pabėgėkUs 
nuo žiauriojo rusiškojo komu
nizmo. J. Radvilas išdirbės 7 
mėnesius pas ūkininką J. Ben- 

darba HBM smėlio 
Dirbo 170 pėdų po 
laikais uždarbis bu
bet pavojingas dar- tą suruošė 
žūdavo. Gavęs pel- dipukams, kurių buvo 65 

ningą ir pastovų darbą, J. Rad-| nieny 
vila kviečia savo sužadėtinę — 
Sofiją iš Argentinos. Bet iš Ar
gentinos negali atvykti betar
piškai į Kanadą. Tuomet Sofi
ja Mazerytė iš Argentinos vyk
sta į Lietuvą ir iš Lietuvos at
vyksta į Kanadą ir pagaliau 
susitinka. HBM kaiunapjjoje 
Jonas išdirbo nuo 1930 iki 1912 
metų, tai yra 12 metų. Kaip Mi
niau us, p ar cigingas, dar bšt u s 
darbe, prieš išvykstant kompa
nijos buvo apdovanotas brau- 
giu aukisiniu laikrodžiu ir ga
vo gerą atestaciją už saugumą 
ir sąžiningumą darbe.

.L Radvila 1941 m. atvyko i 
Torontą. įsidarbino ir po dar
bo valandų ir savaitgaliais pra 
dėjo praktikuotis dirbti hotely, 
pne alaus aptaranvimo, nes tu
rėjo patraukimų šiame versle

tindami ir patardami gyventi 
su viltimi šiame krašte, kuria-Gaspadoriškai galvodamas^ 

jis nepirko didmiestvje dė1 auk! , . . . , ., . , , i me kiekvienas tvarkingaistų kainų, bet žiurėjo mažes
niam emiestelyje. 1945 metais 
Jonas Radvilas iš Toornlo nu
vyksta į Port Colborne,nedide
lį miestuką, bet gražioje vieto
je,prie ežero ir nupirko Queens 
hotelį. Pradžia buvo sunkoka, 
liet vėliau, kada gabi virėja So 
fija Radvilienė pradėjo gamin
ti gardų maistą, pradėjo ir apy
varta didėti. Jonas ir Sofija 
Radvilai, abu sumanūs ir sim
patingi, paslaugūs svečiams, 
greitai susilaukė didelės sim
patijos miestelyje ir pas juos 
kotelyje visuomet pilna lanky-, 
tojų.. Vykstant gerai apyvar-j 
tai, progai pasitaikius parduo-1 
da, Quens hotelį ir nuperka 
didesni Belmont hoteli !c

Kada po antrojo pasaulinio 
karo pradėjo atvykti į Kanadą 
pabėgėliai iš Lietuvos nuo ru
siškojo komunizmo, Jonas ir 
Sofija Radvilai, kiek tik sąly
gos leido, nuoširdžiai padėjo 
atvykti ir įsikurti lietuviams 
Kanadoj. Turėdamas gerą var, 
dą Port Colborne mieste, ir 
easnt miesto majorui vokiečių, 
kilmės, daugeliui lituvių padė
jo gauti darbą. Be to, kurie bu 
vo atvykę be šeimų, tiems sko
lino pinigus šeimoms už kelio
nę sumokėti, už tai nepaimda- 
mas jokio procento. Be to, kar 

vaišes, vadinamiems 
as- 

Po vaišių visi apdova
noti Kanados žaliukais, kad ga 
lėtų susirašinėti su šeimomis 
ir draugais. Jonas ir Sofija Rad 
vilai 65 asmenims pabėgėliams 
suteikė džiaugsmą, juos paso-

vendamas gali prasigyventi. Jo
nas Radvilas yra toks asmuo,

kreipti.

Clevelande Vasario 16-sios 
minėjimas įvyks šin. Vasario 
men. 11 d. Dievo Motinos Nepa
liaujamos Pagalbos parapijos 

Į salėj 4 vai. p.p. Prieš minėjimą
kuris neturi jokio pavydo, kad ]jUS atlaikytos pamaldos Lielu- 
kitam sekasi gerai įsikurti Ka- vOS laisvės intencija abiejose 

J- lietuvių parapijų bažnyčiose.

Iškilmingame minėjiniė (1

nadoje. Kartą paklausiau
Radvilą, kiek išleidi reklamai, 
kad verslas taip gerai sekasi.; , x ... , „ *
Atsakė: „e. cento: Reklama)"1' Innins kanapa-

, , {sakys Lietuvos Generalinis Gar-yra hotelio versle — pirk gerai, . TZ . , x x ,J . -bes Konsulas Vytautas Čeką-
matstą ir mokėk skoningai pa- kas iš Los Angeles> 
gaminti ir mandagiai, sąžinnrlMinėjime žada dalyvauti ir tar_ 
gai aptarnauk klientus,nes pre-i^ ^odi AJV Senatorius iš Ohio

:—• e Pati save gina. [Valstijos Howard Mętzenbaum
„‘f®. b2;'nda“ nl6n'l Menių program, išpildys či-

. A. beikos ūkio namuose į Ul.įįonįo Ansamblis muz, Alton- 
:--- 1- _ XT- _ ------ • i- r • j

j su; Mikulskįui diriguojant, >
Visuomenė krečiama gausiai 

j dalyvauti' ’ pamaldose ir iškil
mingame minėjime. Organiza
cijos prašomos dalyvauti su sa
vo veliavG'mis ir palyda.

Minėjimą ruošia Amerikos

I įvyką- Niagaros pusiasalio Lie-.1 
tuvių Veteranu skyriaus ‘6Ra-| 
movės” įsteigimo susirinki-? 
mas.. Tame susirinkime daly-J 
vavo ir Jonas Radvilas, kuris; 
pirmas įstojo i ‘'Ramovę’’ na
riu. 1956 metais skyrius įsigi' 
jo vėliavą ir krikšto tėvais bu
vo Vanda Alanderienė ir 
nas Radvilas.
Radvilai nuo pat atvykimo 
antro karo pabėgėliams lietu
viams, visuomet savo duosnią 
medžiaginę paramą teikė stam 
besn^mis sumomis lietuvišką 
veiklą dirbančioms organizaci
joms. J. ir Sofija Radvilai ži-* 
no, kad kiekvienas šventės mi 
Dėjimas pareikalauja ir išlaidų. 
Jonas Radvilas už nuopelnus 
lietuviams ir Lietuvai 1978 m. 
rugsėjo 11 d. buvo pakeltas į 
"Ramovės” skyriaus garbės 
narius.

Jp- j Lietuviu Tarybos Clevelando
Jonas ir Sofija i skyrius. s --.-

(k. k.)

GERAS ATSAKYMAS* - -*•«*- — am. T*. A.

— Kuris yra laimingesnis: 
žmogus, turįs šešis milijonus do- 

l leriu ar turis šešis vaikus? — 
klausė TV programos vedėjas 
vieną kontestantą. šis atsakė:

— Laimingesnis yra turįs še
šis vaikus.

— Kodėl tų taip galvoji?
— Todęl, kad žmogus, turįs 6 

milijonus visuomet dar daugiau 
nori.

I

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation HY No 
prescription is needed. Prepa
ration H Ointment and sup
positories. Use only as directed.

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, 1H. 60643

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

nu (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus įLaStui; 
Sudarome iškvietimus gimimų apsilankymui Amerikoje k teikiame i&fer- 
nacijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik rėkia rezervu ę>U vietas 
š anksto — prieš 45 - 60 dienų.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sav ulartyl

“■R—“ 
~~ 'J 1

see us for 
f,nancin0-

AT OUR LOW RATB

..x .Jausiąs automobilių pardavėjas lietuvis

WITH REPAYMENT 
tO FIT YOUR INCOt.1I

2212 WEST CERMAK ROAD

Wl
1 _ NAUJIENOS, CHICAGO a

CHICAGO, ILLINOIS flW 
Plionet Vfrftal* 7«T747

BOUaSt MOQ.TU4.Fri.9-4 Thur.9-8 S»t* 9-1

SERVING CHIC SCO AND SUBURBS SINCE 1985

BALZEKAS MOTOR’S 
her Ave.. Tel. VI 7-1515

Vc'ąrę Premier Coupe

Chrysler> Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.

• '1 Vartotos mašinos -- urmo kainomis)
Gerinus; mechanikai taisymo ir pnetiunm depart

Pu’d aad 
Compounded

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%



SEDOS KAUTYNĖS
(Tęsinys)

1913 m. žiemą buvau įte
kęs j Ostrogorsko apsupimą, bet 
vokiečių šarvuočių padarytu 
koridoriumi organizuotai iš to

kų mus tardė ir norėjo perduoti 
gestapui, bet mūsų laimei tų Hi
tlerio pakalikų Klaipėloje jau 
nebebuvo.

I.atiko komendantūra nurėdė 
mus, lietuvius, perkelti per uo
stą ir s’-ųsti į Kuršių pusiasali.

j Nesusipratimams išvengti 
išėmė, kad mums paskirtų paly- 
, dovų nuvesti į prieplauką

katilo prasiveržėme ir tris paras 
su nelidelėnrs kautynėmis turė
jome traukts. Ir dabar atsime
nu, kai viena tamsia žiemos na
ktį teko eiti žvalgybom Buvo a 
pie 20 laipsnių šalči:'. Su karei 
vių būriu turėjau išžvalgyti ge i 
ležinkelio stotį. Priėjus vokie-l 
čių lauko sargybą, painforma ' 
vau apie savo uždavinį ir susi | 
tarėme dėl įėjima j niekieno 
žema ir dėl gręžimo.

Jokio šaudvmosi nebi:vojnt‘bl,vo laiP P^ojingi. nes pu- 
girdėti, ir viešpatavo mirtina 'sLasa,is buvo apaugęs medžiais, 
tyla, o kojų minamas sniegas: žygis gilyn į Rytprūsius truko 
stačiai žviegė. Tokius žvalgus; kelias dienas, 
priešas gali prisileisti labai arti ■ 
ir sunaikinti. Be to, kiekviena j 
žaizda šaltyje yra labai pavojin
ga, bet tada jokios baimės neju-j 
tau. Tačiau, šiuo motu pesinns-j 
tinė majoro kalba neigiamai pa
veikė ir mano jausmus.

Norėdami išvengti skubaus 
išklaidytų dalinių surinkimo ir 
pasiuntimo vėl atgal i apkasus, 
pasitraukėme Į pajūrio pusę ir 
slinkome į Klaipėdą Netrukus 
priėjome mišką ir pro jį einan
ti galežinkeli. šiuo geležinkeliu j nes pionierių kuopos vadui. Kpt 
ir patraukėme tolyn. Tik, stai- 
ka, lyg iš žemės išdygę, pasiro
dė du ginkluc'ti vokiečiai, mus 
sulaikė ir nusivedė gilyn i miš
ką. čia mes pamatėme visą eilę 
]X)žeminių slėptuvių, aptvertų 
spygliuotom vielom. Atrodė, 
kad čia yra, gal būt, koks armi
jos štabas. Vienas štavo kariniu.

pra-

Jaip
I paga’iau, lydima dviejų kla’pė- 
diečių lietuvių, kurie kalbėjo ir 

į lietuviškai, pasiekėme uostą ir 
j išvengėme pažinties su gestapu !

Persikėlę per uostą, pasijuto-; 
me saugūs, nes rusa; jau i.ega*) 

i Įėjo mūsų pasiekti. O ir lėktuvai ■

kol 
miestelį, kurio varde 
menu. Ten radome 
Rinktinės organizatorius, 
kareiviu, karininkų ir 
pabėgėlių. Dieną pailsėjus

I pradėjo skirstyti Į 
nius apkasų kasti.

Buvau paskirtas 
būriu Į dalinį prie 
rų. Teko keliauti 
pėstiems, bet be jokių nuotykiu, j 

1" ' risi-

pasiekėm® 
jau

Ant Kuršmarių kranto . . .

nepa-j
naivių ■

daug
civilių
, mus

Pi Bau dali-:

traukiniu

Pasiekęs nurodytą vietą, p 
stačiau vokiečių kapitonui,

Steiner buvo I Pasaulinio karu 
austrų karininkas, per 50 metų 
amžiaus, akademikas. pagal 
profesiją teisėjas.

Pamatęs jį ateinant, išrikia.- 
vau kareivius, sukomanlavau ir 
ėjau prisistatyti. Pasisve.k mes 
paklausė, kurios tautybės. Pa
tyręs, kad esame lietuviai, sti-

KNYGOS ANGLU KaI.BA
J. J*srnin>xz A IN THE DARK. Pik antišku ir tnr.L ?.» niivcyvi 

ipraiyxTdl, paimti U gyvenimo Lengva* rrLLius, gyva mažiai išleisti 
150 pri. Keuna $2.50.

Or. Juozas E. Končiuj HtSTORY OF LITHUAHJA. Lietuvos istorijų 
untmuka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, lt 
daj. Kainuoja $2.00. j -•

Dr. B. Koralui, VYTAUTAS TH B GREAT. Istoriniai DEK Vi 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. J

Dauguma žiu knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas i 
kitas knygai galima įsigyti atsiknkiug i Naujienas erbi? atsiunrus čeki s 
piniginę perlaidu. t J

NAUJIENOS
173f Bevtk H&Iited Street, Ckiaųte, Si.

_________ __________________________________________________ I
— I —— Ii ——i ■ I—> ^5 <1 ■ »WI II <- ~ j

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI Š !
NAUJIENOSE GAL(¥,a GAUTI NEPAPRASTAI JDOMfUS GYDYTO-

_ JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Pr. A. J. Gvm — MINTYS IR DARBAI, 239 psl., Jleflančins 1905 

metų įvykiui, Jtblonskic ir Totoraičio jaunu dienas Ir snsi- 
rCpinian. _ M.0S

Or. A. J. Gvmn — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir greib
Kietais vlrteliaia, vietoje $4.00 dabar tik S3.EC
Minižtals vtriellais tik _$2.?«

Dr. A. J. Gvm — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą įspūdži»L Dabar tik---------------

AaUsria taip pat ritlwltyt! paltu, afraluntus čakj «rb* nmwy erdari. prk 
■vradyfM kalu prMtdanf 50c. yoraluntlwie

1731 Se. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. C85QS

POEZIJOS AHEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja. 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. .»+>

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Aufustaltyf* - ValčIOnltnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis BaltruUltls, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
8. Butkų Juzė, EILĖRA1ČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 189 

psl. Kaina $3.00.
5. Klaopas Jurgallonls, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. X2.00
8. Anatolllus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 livietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50 i
12. Petras Segėtas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagstės, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00
14. Eugenl|us Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
Iff. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.30.
18, Alfonsas Tyruells. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
17. Jenas VslalHs, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

55 psL $100. " -Viii?
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3 00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti I Naujiena 

raštine trba užsakyti paštu, pridedant čekj ar pinigini orderi.

NAUJIENOS,
1731 So. Hoisted Streot, ChleAgo, ūllnob 80308

SIMONAS NORKUS

priai vokiškai nusikeikė ir pra
dėjo skųstis, kad tokių velnių, 
kaip l’etuv ai, dar nebuvo ma
tęs. Supykau, bet vis dėlto man
dagiai atsakiau, kad ji sutinku 
pirmą kartą savo gyvenime. Ta
da ir jis pakeitė kalbos toną ir 
pasiskundė, kodėl jis tekios blo
gos nuomonės anie lietuvius. 
Mat, būdamas Gudijoje, vadova-
ro vienai lietuvių kuopai, bet 
jie nebuvo žmonės, o tikri vel
niai- Vienu metu jis paėmęs iš 
ūkininko avį maistui pagerinti 
ir nepasitikėdamas kareiviais, 
la’kęs ją rūsyje po savo kamba
riu. Bet vis dėlto' kareiviai tą jo 
avį kaž’i; kokiu būdu pavogę, 
tur būt palys velniai jiems pa
dėję.

I ėliau las 1 PiBau kuopos 
vadas kpt. Steineris buvo vi
siems labai tėviškas ir sugebėjo 
nuo pavojų išsaugoti ne tik sa
vo. bet ir mūsų kaili. Jo vado
vaujami Rytprūsiuose išvaikš
čiojom apie 1500 km ii- kartu 
išgyvenome antros ir ketvirtos 
vokiečių armijų, gynusių Bai
gos pusiasalį ir Karaliaučiaus 
miestą, likimą. Iš mūsų kuo pos 
165 žmonių liko tik apie 40. Iš 
tų žygių labiausiai atmintin įs
trigo evakuacija iš Baigos pu
siasalio priešpaskutinę diena. 
Mums išsikėlus i Piluvos 'pusia
salį, už vienos dienos Baigos pu
siasalyje nutilo paskutiniai gy
nėjų šūviai. Paskutinę Karaliau
čiaus gynimo dieną, rusų divi-

zijos supo miestą iš visų pusių,, 
išskyrus siaurą koridorių į l’i- 
luvos pusiasalį. Paskutinis Ka
raliaučiaus puolimas prasidėjo1 
dar saulei nepatekėjus.

M.estą apšaudė visu rūšių ar
tilerija. o lėktuvų bangos viena 
po kitos bombardavo. Vienam 
lėktuvų junginiui išmetus bom
bas ir grįžtant atgal, horizonte

mams išsisklaidžius, lietuvių 
protėviu žemėje atsirado nau
jas, aziatų atneštas Kaliningra
do vardas.

Iš šios kuopos du lietuviai ka
rininkai yra žuvę, o aš ir kolega 
Klemensas nuo Stelmužės išli
kome gyvi. Jaun. Itn. Klemen
sas buvo Žemaičių Rinktinės a- 
djutantas. Karaliaučiuje ma

pasirodydavo- kita banga. Iš pra
džių dar veikė silpna vokiečių 
priešlėktuvinė artilerija, bet ne
trukus ji visai nutilo. Aplink

čiau, kaip į jo būrį pataikęs ar
tilerijos sviedinys iš rikiuc’tės 
išvedė, rodos, 10 žmonių kartu 
su pačiu Klemensu. Teko girdė

miestą rusai iškėlė eilę žvalgy
bos balionų, kai kurie jų buvo 
taip arti, kad gryna akimi gali
ma buvo įžiūrėti juose esančius 
žmones. Visi vokiečių gynybos 
taškai buvo likviduoti. Tą pas
kutinę gynimosi dieną pavasa
rio c'ras buvo puikus, nei vieno 
debesėlio danguje. Jau apie pie
tus nuo bombardavimo visas 
miestas paskendo ugnies jūro
je, o viršum miesto atsirado iš
tisinis dūmų kolosas. Ten, buvu
sioj aisčių žemėj, aziatai naiki
no buvusių kryžiuočių ekspan- 
sijc's tiltą, viską paversdami j 
griuvėsius ir dulkes. Mūsų kuo
pos likučiai tuo metu buvo prie 
to siauro koridoriaus ir kaip e- 
krane galėjom stebėti Karaliau
čiaus tragediją. Bombardavi
mas aprimo, bet be paliovos 
dar vis tratėjo lengvieji ginklai. 
Taip baigėsi paskutinė Kara
liaučiaus miesto diena ir to' mie
sto vardas, nes kitą .dieną, dū-

ti, kad Klemensas dabar gyvena 
Amerikoje. Būtų gera, kad ir 
jis parašytų apie tą 4 PiBau 
kuopą.

.. Iš Pario 
(Pabaiga)

— Teisėjas William Cousins 
pareiškė, kad Illinois valstijos 
priimtas mirties bausmei įstaty- 
fhas yra bevertis, nelegalus

Lietuvių kultūrinio ir tau

Ne visi Punskieč:ai, eidami 
lapkričio pirmąją į kapus pa-' 
gerb i savo visuomenės narių, 
iškepa vašių į amžinybę, žino, 
kad čia guli tiek daug šio kraš
to labui nuveikęs žmogus.

Tai Simonas Norkus, kurio pa 
laikai ilsisi jo paties statytos kop 
lyčios pažemiuose. Praslinkus 
65-tosioms jo mirimo metinėms, 
nušluostykime užmaršties dul. 
kės nuo jo vardo ir peržvelkime 
nueitą jo gyvenimo kelią, aptar 
k;me kai kuriuos jo nuveiktus 
darbus.

Simonas Norkus gimė 1841 
metų kovo 15 d. Santakos kaime 
Kalvarijos valsčiuje. 1968 m. bai 
gė Se’nų kunigų seminariją ir 
tapo kunigu.

Norėdami geriau suprasti vė
lesni jo gyvenimo kelią, trum
pam sustokime prie Seinų semi 
narijos, susipažinkime su vieš
patavusiomis joje idėjomis. Ne
mažai seminarijos profesorių bu 
vo lietuviai, arba lietuviams pri 
jaučiantys. Įdomus buvo prof. 
St. Jemiolkovskis. Pats būda
mas lenkas, pramoko lietuvių 
kalbos. Savo bibliotekoje turė
jo lietuviškų knygų, kurias kar
tu su lenkų kalba rašytomis kny 
gomis apie Lietuvos praeitį duo 
davo skaityti mokiniams. Semi 
naristų tarpe buvo nemažai poe 
tų, rašytojų, tautosakos rinkėjų. 
Seminarijos auklėtiniai pirmieji 
pradėjo kreipti dėmesį į kalbos 
grynumą.

Tautinio susipratimo kelti mo 
kiniai važinėdavo į Vilniaus ir 
Kauno seminarijas.

Tokioje aplinkoje baigęs-moks 
lūs, Norkus neliko abejingas

tinio atgimimo veikėjas 

1863 metų sukilimo bangai ir at 
shado kovotojų gretose, tačiau 
bausmės išvengė.

Ba’gęs seminariją. Norkus ku 
nigavo Prienuose. Gelgaudišky
je. Laukiuose, Bartninkuose, o 
1881 metais buvo paskirtas Puns 
ko klebonu. Gyvendamas Bar- 
tininkuese. Norkus susipažino 
ir susidraugavo su lietuvių tau- 
tinio-kultūrinio atgimimo vadu 
Jonu Basanavičium, kuris tais 
laikais dar studijavo.

Lietuvos TSR MA Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 
rankraštyne išliko 4 Norkaus 
laiškai, rašyti Basanavičiui 1880 
— 1907 metais. Savo autobiogra 
f i joje Basanavičius, svarstyda
mas lietuviškų leidinių reikalą, 
kelis kartus mini Norkaus pavar 
dę. Prieš “Aušros” pasirodymą 
Basanavičius gautus iš Norkaus 
eilėraščius kartu su savo straips 
niais siuntinėjo “Naujojo Kelei
vio’’ ir “Lietuviškos Ceintun- 
gos” redakcijoms, veikiančioms 
Mažojoje Lietuvoje.

Reikia išsiaiškinti, kodėl Nor 
kaus kūriniai eidavo iš Lietuvos, 
buvusios Rusijos valstybės sūdė 
tyje, į “Mažają Lietuvą”, buvu. 
šią vokiečių valdžioje, per Bul
gariją. Toks kelias pasirinktas, 
kad išvengus valdžios trukdy
mų. Laiškai iš Rusijos valstybės 
į Bulgariją nueidavo be jokių 
kliūčių, ir taip pat būdavo su 
laiškais, siųstais iš Bulgarijos į 
Rytprūsius.

B asan a vič i us svarstydamas
“Aušros” leidimą ir ieškadamas 
tam tikslui bendradarbių, taip 
sako: “...tik nuo vieno kun. S.

(Nukelta į 5-tą psl.)
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Ill

• RŪPESTINGAI IŠPILDOAD 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
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by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

'C

"T*

DIDELES ATSARGAS

T< 421-8070

J KASKSNOt, OMCAOO I, IU. Friday, February 2, 1979

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

For your headache get 
extra strength and safety, too,

Anacin® has extra strength.
More strength than any 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 common sense. That's Anacin.

Taupykite dabar
pas mus

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozai KipRČinikM, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas KipičInskiSr IŠEIVIO DALIA^ Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniąją atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kuiiančio ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija. ELnyga gausiai Ūlu- 
•truota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^-LIETUVOa 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuoae. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pal, S1.50. Yn taip pat 
J vers ta i anglu kalbą.

M Zoščanko. SATYRINĖS NOVtttS. Genialaus rosq rašytojo 
60 satyriniu novelių. 199 pusi., kaina S2.

D. KuraMt, KELIONt 1 ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriau! pastabumą neapgauna Inturiato ir agitpropo propaganda M 
□žmajikavlniaL Abi knygos parašytos lengvu, graliu itlllumL

Prot P. PikarklU, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė įtudijt apie prūsu likimą. 
Kaina S2. ***

Vincai žsmsffla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS FARAiTdJC 
M p<L Kaina SLBO.

tie ir kiti leidiniai yra grunanS
MAUJIINOS^ 1719 S*. H ALPTI D FT CHICAGO, HU

KOO

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsij 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkes 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

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

.VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI

L*t*lrt* 192S

Chicago, III. 60608
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Visos aukos turi eiti Lietuvos laisvinimui,..
Pinigai turi būti perduoti Amerikos Lietuvių Tarybaį...

Vakarykščiame Naujienų numeryje Įdėjome prelato 
J. Balkūno, ilgus metus veikusio New Yorke Maspetho 
lietuvių tarpe, o dabar pensininko dienas leidžiančio Flo
ridoj, St. Petersburg apylinkėje, parašytą, pasirašytą, iš
siuntinėtą ir paskelbtą atsišaukimą. Tuo metu prel. Bal- 
kūnas buvo Amerikos Lietuvių Bendruomenės Laikinojo 
Organizacinio Komiteto pirmininkas. Tuo metu Ameri
koje Lietuvių Bendruomenės dar nebuvo. ;

Lietuvių Bendruomenės idėją Amerikon atvežė pir- { 
mieji VLIKo atstovai Amerikoj, VLIKo atstovai buvo 
Amerikos. Lietuvių Tarybos vykdomojo komiteto svečiai. 
ALTo pareigūnai išrūpino jiems vizas atvykti Į Ameriką, 
kol dar nebuvo priimtas Išvietintų Asmenų įstatymas,vei
kė Įvažiavimo kvotos ir reikėjo kiekvienam žmogui gauti 
Įvažiavimo vizą. Karo metu ir karo pabaigoje buvo gana 
sunku tas vizas gauti. Tos vizos buvo gautos. 0 kai jie čia 
atsirado be pinigų, tai ALTo valdybai teko mokėti ne tik 
jų keliones, bet ir už viešbučius bei kitas išlaidas.

Pagal VLIKo atstovų pasiūlymą ir pagal sutarimą su 
ALTu, Chicagoje buvo sudaryta komisija JA.V tremtinių 
Bendruomenės organizavimui aptarti. Buvo sudarytos Į- 
vairios komisijos klausimui išnagrinėti ir viską taip sut
varkyti, kad galimai didesnis gyventojų, biznierių, ban
kininkų, profesionalų ir kitokių žmonių skaičius priklau
sytų jai ir rūpintųsi jos reikalais. Bendruomenę reikėjo 
pritaikyti prie Amerikoje veikiančių patvarkymų organi
zaciniam gyvenimui tvarkyti. Tai nedidelis darbas, bet 
jis turėjo būti padarytas. Vienam kitam veikėjui atrodė, 
kad amerikiečiai jau turi lietuvių bendruomenę, tai buvo 
Amerikos Lietuvių Taryba. Tai buvo pati didžiausioji or
ganizacija, kurią Amerikos lietuviai bet kada yra turėję. 
ALTas buvo gausus, bet jis vis dėlto visų Amerikos lietu
vių neapėmė. Naujai atvažiavusieji organizatoriai norėjo 
visus apjungti.

Chicagoje sudarytas komitetas “Tremtinių Bendruo- j 
menei” sudaryti tremtiniams nepatiko. Tas komitetas 
naujai atvykusioms jauniems politikams nepatiko. Jis bu-

vo lėtas, norėjo apimti visas grupes, prisitaikyti prie A- 
merikos Įstatymą. Naujai atvažiavusieji norėjo viską 
skubiau sutvarkyti. Vietoje Chicagos ALTo komisijos, 
New Yorke jie sudarė Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
Laikiną Organizacinį Komitetą. Visa tai varė pirmyn mo
kytojas Stasys Barzdukas su keliais savo politiniais drau
gais. Bet Amerikoje niekas jų nepažino ir niekam nebu
vo aišku, kodėl jie taip skubėjo. Vietoje Barzduko, jie pa
sirinko lietuviams gerai pažįstamą pamokslininką prela
tą Joną Balkūną. Jie pasirinko jį to laikino komiteto pir
mininku. Jam teko vadovauti pasitarimams su ALTu.

Prel. Balkūnas žinojo, kad Amerikoje yra didelė lai- 
svė, jam buvo aišku, kad tos laisvės negalima panaudoti 
piktiem stikslams, apgaulei. Jam buvo aišku, kad visos or- 
ganzacijos turi registruotis pas valstijos sekretorių. Jam 
teko praleisti ilgas valandas su tikrais Bendruomenės or
ganizatoriais. Jis taip pat turėjo susitarti su ALTo vado
vybe. Jis nujautė, kad ALTas gali padėti Bendruomenei 
susiorganizuoti. Prel. Balkūno vadovaujamo laikino ko
miteto nariai veik ištisą metą tarėsi su ALTo vadovybės 
nariais. ALTas skyrė pinigų Bendruomenės vadams ir pa
sitarimams, bet jis nenorėjo, kad ta planuojama Bendruo
menė kliudytų ALTo vedamam darbui. ALTas nenorėjo, 
kad Bendruomenė kištųsi Į laisvinimo darbą ir liestų lai
svinimo darbui lietuvių duodamas aukas. Tais laikais au
kas dėjo tiktai seni lietuviai, nes naujai atvykusieji trem
tiniai pinigų dar neturėjo. Bendruomenė pasirinko rug
sėjo mėnesį aukoms rinkti, o ALTui liko Vasario mė
nuo.

Prelatas Balkūnas, LOKo pirmininkas, norėdamas, 
kad ta Bendruomenė greičiau susiorganizuotų ir jam ne
būtų jokių bereikalingų nesusipratimų su ALTu ar kitais 
veiksniais, paskelbė atsišaukimą į brangius Amerikos lie
tuvius, kaip jis rašė, ir išsiuntinėjo visiems ALTo r LOKo 
susitarimą. Visas jo atsišaukimas paskelbtas vakarykš- Į 
čio Naujienų numerio ketvirtame Puslapyje. Kad šitas 
klausimas neužsimirštų ir barzdukai negalėtų sakyti, 
kad tokio susitarimo nebuvo, Naujienos už poros dienų 
minėtą prel. Balkūno atsišaukimą kar kartą paskelbs. Be 
visos eilės kitų dalykų, tame atsišaukime prel. Balkūnas 
■ado reikalą dėti šį paragrafą*

“Laikau savo pareiga priminti JAV LB LOKo 
nusistatymą, kad Vasario 16 minėjimo parengimų 
pelnas bei visos aukos turi eiti Lietuve 
reikalams ir kad tie pinigai turi būti per luo+i Ameri- į 
kos Lietuvių Tarybai —jos Vykdomajam Komitetu’i 
Chicagoje arba Tarybos skyriams vietose.” 
Šitas atsišaukimo paragrafas aiškesnis, negu k"i't - , 

'inis vanduo. Jis aiškiai pasako, kur laisvinimo darbui va- . nibijoje. Priede siunčiu Ko- 
sario mėnesį surinktos aukos privalo eiti. Nainys to meto i°s L-etuvių Fondo pra-- 
'aikraščių neskaitė, tai galėjo ir nepastebėti laikino ben-: j vykusio-
Iruomenės pirmininko paskelbtos žinios, bet Barzdukas i °m enac° pasta..e, Medėly- 
turėjo žinoti ir savo archyvuose prel. Balkūno atsisaukt-; v--so. ,pasaulio ir, be abejo, čika-i 
mą turi turėti. Jeigu turėdamas ir žinodamas gins tokią 5ys lietuvių laikraščiams. Toks 
poziciją, vers abejoti jo tikslais ir mokytojavimo priemo
nėmis. Tokią teisę turi kiekvienas lietuvis.

Bet tokios teisės neturi Kalifornjos Los Angeles AL
To skyrius. Frontininkai ten skelbia ALTo ir Benruome- 
nės “susitarimą” šiuo klausimu, o ALTo skyriaus parei
gūnai leido frontininkams varginti aukotojus ir rinkti 
aukas frontininkams. Tokį dalyką reikėjo sustabdyti pa
čioje pradžioje, bet jeigu ta nebuvo padaryta, tai turėtų 
Padaryti pirmame pasitarime. Detroito ir Clevelando lie
tuviams nusibodo ta apgaulė. Jie uždraudė bendruome- ko atitaisyti padarytą klaidą.

■3 S 
r

Lie+vv-ss nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mOrinė mokykla

V. PRŪSAS.

4- 
t

Įsikūrė Lietuviu Fondas Kolumbijoje
Fagoto muz’kos instrumento šla’kymas tremtyje, 

spocialybėjo p oferorius prie mas Lietuvai draugų, 
tntiokjos Universiteto ir “Čia menyje jos dabartinę 
Lietuva’’ ir 

* • 4 -oje
alboje vedėjas Medelyne

- I 111I v

žinovais, kurių Medelyne turi
me nemažai. Jų tarpe galima 
paminėti lietuviams labai pa
lankus buvęs Antiokijos depar
tamento gubernatorius dr. A- 
ramiburu, kuris mielai susirin
kimą realizuotų tose pačiose, 
mums jau veltui duotose, luksu-

j ieškoji.
turint o-
okupaci- sinėse “Comfenalco” patalpose.

E. JASIŪNAS

ĮSPŪDŽIAI Iš AUSTRALIJOS v
(Tęsinys)

Po II-jo Pas.karo į Australiją imigravo apie 
trys milijonai naujų gyventojų, daugiausia ang
lų. Po jų skaičiaus atžvilgiu seka graikai, italai, 
olandai, vokiečiai, jugoslavai ir kiti. Nuo 1945 
metų gyventojų skaičius padidėjo 60%. Du treč
daliai visų gyventojų gyvena didesniuose mies
tuose. Bedarbių skaičius šiuo metu siekia 6%.

Geležinkeliai, telefonų tinklas, elektros sto
tys, tarptautinis orinis susisiekimas ir dar kai 
kurios kitos sritys priklauso federalinei ar val
stijų valdžiai.

Australija yra garsi ir savo opalo brangak
meniu, kuris yra randamas pietinėje krašto da
lyje. Kur tik Australijoje neisi, visur matė
si juvelyrines krautuves su prekylangiuose iš
statytais opalo papuošalais.

Tarptautinėje rinkoje australiškas doleris 
yra apie 15 procentų vertingesnis už amerikoni
šką. Jei šio skirtumo neimti domėn, tai australų 
uždarbiai, palyginus su mūsiškiais, yra perpus 
mažesni Pav., vidutinis darbininkas fabrike už
dirba apie 120 160 dol. per savaitę, o amatinin
kai apie 180—200.

Kiek ten trumpai būdamas pastebėjau, įvai

rių prekių ir gaminių kainos yra apie 30 — 50 
procentų aukštesnės už mūsiškes. Pajamų mo
kesčiai ir ten nėra maži. Pav., uždirbant 100 dol. 
savaitei, atskaito apie 10 (/'< ; už 200 dol. — apie 
20' <; už 300 dol. — apie 25%; už 500 dol. — apie 
33%. Išlaikantiems šeimas, atskaito kiek ma
žiau.

Vidutinis gyv. namas Sydnėjuje kainuoja 
tarp 50 ir 100 tūkst. dol., ir dar daugiau. Nuo
savybės mokesčiai už namus yra gana prieina
mi, apie 200 — 400 dol. metams. Bet už tai van
duo brangus: mokama apie 150— 200 dol. per 
metus.

Mažo dydžio automobiliai kainuoja apie 7,- 
000 dol. Automobilio licenzija — apie 170 — 200 
dol. metams(I). Automobilio draudimas, kaip ir 
pas mus: 400 — 600 dol. metams. Jei neturi nelai
mės, draudimo mokestį sumažina iki pusės tos 
sumos. Vairuotojo leidimas — 10 dol. metams. 
Pradedantieji vairuotojai pirmuosius metus prie 
licenzijos numerio lentelės turi raidę “P”. Toks 
su “P” raide, jei būva pagautas vairuojant ne
blaiviame stovyje, praranda savo leidimą, o jei 
su juo važiavo ir daugiau žmonių, visi praranda 
leidimus. Benzinas kainuoja apie 21 c. už litrą 
(95 c. už gal.)

Pašto patarnavimas gana brangus: laiškas 
oro paštu į užsienį kainuoja 50—55 c. Patarnavi
mas yra blogas ir. vis eina bloe^n. Laiškai pašte 
užsibūna po savaitę laiko ir dar ilgiau.

Susitikimas Lietu- ją, turi būti kiekvieno laisvai Mano kaimynas advčk. dr. Sa
nin, aukštas pareigūnas, taipgi 
mums nemokamą patarnav m 
pasiūlė, ka. pama.yo ispa..ų „ 
bon išverstus įstatus, 
netrukus išversiu. Be to ir kito
se Kolumbijos kampuose turi
me nuoširdžių draugų — teisės

laisvinimo

; joje, Jonas Kaseliūnas ra-!Kolumbijos Lietuviu 
“Nesmagiai pasijutau Pa

les ir kviestųjų Čikagiškįų nę 
ik nesulaukęs, bet ir jokio ra-

štiško sveikinimo negavęs, nei
I jalvėluota’, nežiūrint, kad jau 
Į .irs savaitė laiko prabėgo nuo
Fonde- įkurtuvių datos. Gaunasi 
spūdis, jog žuvote oro avarijo
je pakeliui į Kolumbiją. Bet 

j '.usiraminau nei per radiją, nei
I įer vietos spaudą lauktos žinios

■išgirdęs.
Na o dabar, kaip ten bebūtų, 
sg turiu pranešti, jogei Fon- 
s įsisteigimas Įvyko ir tai yra 
kt s, /"a; -’ms -’vykis mū-

4 . _ s gyvenančios 
d . š a.p taip li ulančios Ko

Kai lietuviškoji čikagiškė 
spauda visą tai atspąuscLns, tai 
prisiųski man iškarpas oro pas
tų, kad galėčiau jas turėti d.,i 
priel Vasario 16 d. minėj

Lauksiu Paties ir kitų čika- 
gišicų atvykstant, uk nepainii-

sakyčiau istorinis įvykis negali- 
į būti paliktas užmarštyje plačiai- 
nepaskelbus, kad juo ’negalėtų; 
pasinaudoti istorikai rašantieji 
mūsų tautos bei tremties istori
ją, j°s golgotą. Juk lietuvybės nais, mūsų draugais, įstatymų

radio valandėlių ispanų; gyvenančio lietuvio pareiga. Tuo 
Ko-jt.kslu tad ir-pasistengta įsteigti 

Fondas, 
žinoma, nepamirštant kultūri- 
nįų ir tarpusavio šalpos reikalų, 
kas ir numatyta K. Lietuvių 
Fondo Įstatų 8-me paragrafe.

Bendrai, esame pabirę, lyg žinovų, 
tos žydo bitės, kurios esame 
verčiamos jieškoti aps i jungi
mų jau tik po K. Lietuvių Fon
do vėliava. Įdomu pranešti, jo- 
gei į Steigimą laiku kviestasis 
PLB Pirm. inž. V. Kamantas 
neatvyko ir jokio pasveikinimo 
neprisiuntė. Peršasi prielaida,
..ad yra nutaręs, neaprobuoti šk.te iš Č.kagos šalė.ų ir smego 

mums tų prašomų pareitais nie- PUSU 1 tiopikinį klimatą, vyk
ias Lietuvą Fondo visuotina^ dam. ups.rup.nti į . o 
m susirinkime č.k;goie prin- .
c.p.n.a. viešai paskirtų 2600 do s—z ...
’.erių. Pasakys, kad šiuo metu.*-^^8* 
PLB Centrai pinigai daug rei-1 
kal ngesni, negu ten (Ko umbi- 
joje) “kokiam” tai Fondui kur
ti?! .. . Bet užtad ALTo infor
macijos direktc'rius kun- dr. J. 
Prunskis atsiliepė prasmingu 
laiško tekstu (ž.ūr. pr edą).

Sekantį ir paskutinį K. Lietu
vių Fondo Kolumbijoje įsteigi
mo trapsnį jau turėsime su ko* 
lumbiečiais, valdžios pareigū-

— Popiežius Jonas Paulius 
Antrasis pasakė suvažiavusiems 
vyskupams Vieną kalbą, o to
liau lanko Meksikos bažnyčias.

— Praeitų metų balandžio 
mėnesį nuo sovietų valdžios pa 
bėgęs diplomatas A. ševčenko 
vedė lengvo žanro artistę. Jis 
gyvena ČIA priežiūroje, kad ru 
sai jo nenužudytų.

nininkamš prašinėti aukų Vasario 16-tos proga. Chicaga 
jau seniai jiems pasakė, kad privačioms organizacijoms 
negalima rinkti aukų Vasario minėjimuose. Dar yra lai-

Infliacija, kaip ir pas mus, ir ten sparčiai 
vyksta. Pav., man ten esant, visi atlyginimai bu
vo pakelti 4%. Bet, vietinių žmonių teigimu, kai
nos tuoj pakils 6%, pakils pajamų mokesčiai ir 

į dirbančiam bus dar sunkiau, negu prieš tą atly
ginimų pakėlimą.

Mes Atnerikoje dažnai nusiskundžiame, kad 
dėl infliacijos kainos nuolat kyla, pragyventi kai 
nuoja daugiau. Bet, palyginus su Australija, pas 
mus ir uždarbiai yra didesni, ir kainos žemesnės, 
ir patarnavimas geresnis.

Nežiūrint to kas aukščiau pasakyta, autra- 
lų gyvenimo standartas yra palyginti gana auk
štas. Dauguma žmonių gyvena gražiuose namuo
se, turi automobilius, neretas ir laivelį, ir šiek 
tiek santaupų. Žinoma, jiems daug kas mažiau 
kainuoja negu pav. čikogiečiams: jų namų statyba 
lengvesnė, nereikia tiek šilimos izoliacijos ir šil
dymo įrengimų, kuro išlaidų beveik nėra, šiltų 
drabužių nereikia.

SOCIALINIS APRŪPINIMAS
Esame daug girdėję apie anglų valdomuose 

kraštuose ypatingai gerai sutvarkytą socialinį 
aprūpinimą ir sveikatos draudimą. Tačiau, tik 
ten gera, kur mūsų nėra.

Pav., jei Australijbje žmogus neteko darbo, 
bet turi susitaupęs 20 tūkst. dol., toks bedarbis 
pašalpos negaus. Jei šeimoje vienas dirba, o ki
tas neteko darbo, bedarbis taip pat pašalpos ne

— Aliejaus bendrovės sutiko 
parduoti japonams Aliaskos alie 
jų*

gaus. Jei turi tik dalinį, kelių ar keliolikos valan
dų darbą per savaitę, negausi nei bedarbio pašai- 
pos, nei priklausančio skirtumo išlyginimo. Pen- 
sijon einama sualukus 65 m. amžiaus.

Sirgimas apmokamas 10 dienų per metus. 
Susižeidžus, mokamas pilnas atlyginimas iki pa- 
sveikimo, ir apmokami daktaro bei ligoninės kaš
tai. Už sveikatos draudimą iš dirbančiojo atskai
toma apie 500 dol. per metus. Į apdraustųjų skai
čių įeina žmona (arba vyras) ir vaikai iki 18 m., 
o studentai iki 20 m. amžiaus.

Jaunimas, kaip ir naujoji generacija pas 
mus, dirbti nenori, bevelyja gyventi iš bedarbių 
Pašalpos. Teko matyti per TV interviu, kai ant 
bangų beslidinėjantieji bedarbiai jaunuoliai bu
vo reporterio užklausti, ar norėtų gauti darbą. 
Visi atsakė, kad nenorėtų, išskyrus vieną, kuris 
sutiktų dirbti, bet tik vieną dieną savaftėje. ’

Bet ir darbštiems jaunuoliams, kiek paste
bėjau, ateities perspektyvos yra gana blankios, 
geresnį darbą gauti yra sunku. Pav., vienas lie
tuvis jaunuolis pasakojo, kad užbaigęs universi
tetą mokytojo profesijai, tegavo darbą šeštadie- 
.inėje mokykloje. Į Australijos mokyklas patek

ti šansų neturi, nes, nors ir gimęs jau tenai, bet 
dsr nėra laikomas grynakraujų “aussie”. Dirba 
abrike už 3 dol. valandai. , i f

, Mm
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OK K. G. BATUKAS
*NU«6RIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

>449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
oaicai Building). Tol. LU 5-6444

t nu*.; ..gotuus Pigai sniįit.rirn^ 
■ ucauūlepią, .skambinti 374-800L

uK. C. K. BOBELIS 
•NK6TŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

vmRUKGIJA 
>UZ5 CENTRAL AVE-, 

St Petersburg, fl 33711 
l ol. »U)-364-3020

4>xv. rnuL V. DAKGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
frteaiCinos direkiorius

6. M4..heun Westchester, Ik. 
3—y aaroo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vak 
i*L: Sėz-z/27 arba 562-2728

Dabartinėje Lenkijoje, Suvalkų trikampyje, 
Punsko apylinkės lietuviai praeitų metų vasarą 
šiais dviem kuinais ir specialiai lenktais ratais 
valė vasarojų. Nuotrauka V. Galecko

SIMONAS NORKUS
TEI------ BE 3-5893

P14 A. b. GlEvECKAS 
wiMitvJAS IR CHIRURGAS 

SrtsuiAUYBE AKIŲ LIGOS 
3>U7 West !Q3rd Street 

Valandos pagal susna rimą

5 gotikos stiliaus altorius, sakyk 
lą, klauptus, klausyklas. Buvo j 
išrūpinęs 3 didžiulius varinius 
varpus, kurie atitinkamai svė
rė. 32. 25 ir 18 pūdų. Senesni 
žmonės dar mena jų nuostabų

šeimų ir, be to, jie iš valdžios 
gauna mė^esnes algas. Kuni- 
??» t'k tada gali gauti didelę 
suma, jeigu veda kokią statybąą.

Atgal Norkus grįžo tuščiom, 
be ūpo. Jisai labai nesikarščia.

skambėjimą Tačiau I pasaulinio vo, bet iš palengvo pradėjo gal-
karo metais buvo jie perliedintij 
į ginklus. Jo pastangomis buvo' 
akmenimis aptvertas šventorius 
ir padaryti vieneri dideli bei pen 
keri mažesni vartai. 1886 m. Nor 
kus pastatydino bažnyčios tar. 
nams medinį namą, o 1887 m.— 
tokį patį namą kunigams ir 
suorganizavo klebonijos remon- 

‘ tą. Jis Junsko bažnyčioje įvedė 
: lietuviškas pamaldas.
Į Keto Cibulsko tvirtinimu

voti ir ieškoti tiems pinigams 
vietos. Pasirėmęs tais viršinin
ko žodžiais, pradėjo ruošti doku 
mentus mūrihei koplyčiai, kuri 
bus statoma parapijos kapinė
se. Kada dokumentai visiškai bu 
vo gatavi, ir vėl nuvažiavo jis 
į banką. Ši kartą jau grįžo su 
pinigais.

Taigi dabartinė goplyčia, ku
ri šiandien stovi Punsko parapi
jos kapinėse, yra pastatyta bu-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • •
"Grįžkite į mane ir aš grįšiu į jus, sako kareivijų V i ei pats".

Mal. 3:7.
Atkartotinai šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 

per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantras net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

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

I

kun. Norkus neturėjo patrauki vusio anų laikų klebono Simono 
mo važinėti po balius ir pasilin- Norkaus ir palikta Punsko pa'
ksminimus. Jam rūpėjo bažny
čios ir parapijos reikalai. Bet| 
žmonės jį gerbė.

Norkus nupirko iš Jono ir 
Bernardo Valinčių Trakiškių

I pavadinta “Kranklys”, pasirodė 
“Lietuviškame Aušros” kalendo 
riuje” 1885 metams. Sirokomlės’ kaime 6 margus žemės ir įkūrė

rapijai kaipo dovana ilgam pri
siminimui.

(Bus daugiau)
)

KAIP NOJUS ŽVEJOJO

Mažeika & Evans
Atkelta iš 3 psr

Norkaus, telentuoto Sirokomlės 
“Margio” ir k. vertėjo, su kuriuo 
rni nuo kelių metų pasipažino-
jau, galima buvo patogaus li
teratiško laukti darbo”.

Be abejo. “Aušros” reikalais 
Basanavičius nemažai tarėsi su j 
Norkum,

i prieš jai 
i bedamas 
1 jam apie tree, i j ___ į rodymą.

DR.LEONAS SEXBUTIsi lusN°X pat vertė iš ienk, kai 

j bos Kondratavičiaus, A. Micke- 
i vičiaus ir Sirokomlės kūrinius, 
j Savo darbus spausdino “Aušro- 
:jeu, “Žemaičių apžvalgoje”, “Vie 
tybėje lietuvininkų”, 
je”, “Nedėldienio skaitymuose”, 
“Žemaičių ir Lietuvos apžvalgo-

I j e”, ir lenkiškame laikraštyje 
“Przegląd Katolicki”, Iš Norkaus 
originalių kūrinių reikia pami
nėti tarp kitų eilėraštį “Mislis”, 

į paskelbtą 1885 m. “Žemaičių ir 
Lietuvos apžvalgoje” — kuria
me jis atskleidė davatkas pašie
piančio kūrinio autoriaus V. Ku 
dirkos tikrąją pavardę.

1 Dėl šito Norkus susilaukė aš
traus Kudirkos pasipiktinimo, ka 

c Į dangi tai buvo spaudos draudi. 
mo metai.

Norkaus kūriniai “Lietuva ma 
no, žeme numylėta” ir “Daina 
apie arielką” buvo spausdinami

DK f RANK PLECKAS
• Ųf Į ŪME/RISTAS

iULBA LIETUVIŠKAI
2$1| W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikriną axis, Ernamo aKimus 
‘•contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta

ii

“Margio” poemos pradinė dalis nauja Punsko parapijos kapiny 
pavadinta “Kur dingo, Lietuva, ’ną, aptverdamas jį akmenine 
tavo didybė” buvo išspausdinta tvora. Tame kapinyne pastatė' je- 
“Naujajame Keleivyje 
m- j rinis namas prie “špitolės” irgi

nes, dar pusei metų1 1905 m’ Pasirodė Vilniuje iš-į iš jo lėšų pastatytas.
išeinant, Norkus kai- leista Norkaus knygele, pavadini O štai Kosto CibulsKo laiškas, 

'ta “Maža dovanėlė Lietuvos jau rašytas Jonui Pajaujui 1977 mJ

iš 1880. gražią koplyčią, o miestelyje mū' mo- j* klausia

su Kudirka, pranešė 
“Aušros” greitą pasi-

rašė originalius veika

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEJT 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
Ketvirta. 5—7 vaL vak. 

. Ųfi*o felef.; 776-2680 
Rezidencijos teiefu 448-5545

nimui”. Buvo ji parašyta jau X. 28 d. “...Čia pasakojimai ma- 
prieš 30 metų, bet dėl spaudos* no senelio.
draudimo buvo platinama nuo
rašais ir galėjo išeiti tik 1905 m.1 tos visai mažai buvo likę žmo- 
Tai religinio turinio veikalas, nių palaikams laidoti, tada Nor 
kuriame svarstomi dorovingumo! kus surado šešis margus žemės 
reikalai.

, _ Rankraščiu pasiliko Norkaus! •Bernard% Valinčius, ir ją
Šaltiny- parašyta knygelė “Gilioji Puns P^rko naujoms kapinėms (žino- 

ko praeitis”, o taip pat kūrinys, r v. - - , . - _ ..
pavadintas “Apie nedėkingumą” kopros ^stengė pastatyti,

Kada senose kapinėse jau vie

Trakiškėse pas brolius Jonąą ir 
nu-

ko praeitis”, o taip pat kūrinys ma uz parapijos pinigus), bet

Mokytoja paklausė klasės, 
kaip Nojus praleido laiką savo 

Nesulaukdama atsaky- 
‘ i apčiuopiamiau:

— Ar manote, kad daug jis 
žvejojo?

Tuomet 
abejingai 
tik

šešiametė mergaitė 
atsiliepė: “Kaip tai, 

su dviem kirmėlėm?”

ENERGY
WISE

" LR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-ndra praktika, spės. AAOTtR^ H8te 
Ofisas 2652 WEST 5nh Si RGET 

Tai. PR 8-1223 >
OFISO V AL.; pirm., aūtiad., trečia n 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Sfeitadie- 
iaia 2-4 vaL popiet ir kitu lajini 

pagal susitarimą.

nes parapijiečiams dar vis atsi

r. ŠILEIKIS, O. P.
‘*U&TH0P£DAa-PROTE4įSXAc 
Aparatai - Protezai. MGd. ban- 

ijR aažai. Speciali pagalba Lj|oms 
(Arch Supports) ir i t. '

63rd St, Chicago. IfL 6062*
T«l»f.« PRo»p«cf 8-5084

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMĄ KAINA 
R- ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

1880 m. “Naujajame keleivyje”. 
Eilėraštis “Girtuoklio dyvai” pa 
teko į 1883 m. “Aušros” skiltis.

Iš’ Kondratavičiaus kūrinių 
Norkus išvertė dalį poemos 
“Urodzony Jan Deborog”. Pa
vadino ją “Nemunas” ir išspaus 
dino 1880 m. “Naujajame kelei
vyje”. Kondratavičiaus “Kruk, 
piosenka litewska”, lietuviškaMOVING

Apdraustas perkrausimas 
ii ivairiy atstūmę.

ANTANAS, VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO (RIMOS VALANDOS
Visos programos ii WOPA, 

1490 idL A. M.
Lltfuvię kalba: kasdien nuo pir- 

penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9-30 

vai. ryto.

VadiĮa Aldona Dauku*
Talaf.: HEmtock 4-2413

7159 So. AAA PL E WOOD Av» 
CHICAGO, ILL. 60629

A “Lietuvos Aidai’ 
...KAZE BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja 

Pirmadieniais ir antradie
niais 9:00—3:30 vai. vak.

Penktadieniais 9 J0—10 vai. vak. 
šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

Fla- 5:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tetef. 778-5374
/

~ Jd iinote asmenis, kurie 
galėtų atisakyti Naujienas, pra- 
idtne atalysti jų adresus. Mes 
jiema riųatme Naujienas dvi sa 
vAiiet nemokamai.

Laidotuvių Direktoriai

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

Neišliko iki mūs dienų jo apra
šyti gimtojo Į 
pavadinti “Santakos atsimini
mai”. Lenkiškame laikraštyje. 
“Przeglad Katolicki” nr. 47 iš 
1888 m? ir 48 iš tų pačių metų* sav0 obbgaciJas ir pamatęs nūs 
paskelbė Punsko parapijos isto 
riją. Privesta ji yra iki įšventi
nimo.

Geriausiai žinomas mums yra, 
Norkaus gyvenimas Punske, nes 
savo darbus jis aprašo minėta
me straipsnyje, išspausdintame 
“Przeglad Katolicki”. Medžia
gas šias papildė savo atsimini
mais Antanas Senda ir Kostas

kaimo' papročiai,! bažn^os sta^vba- S- Nor
; kus mėgo lošt valstybine loteri
ja. Vieną kartą, kada pasirodė 
loterijos lentelė, jisai patikrino

tebo, kad buvo atitekę jo vienai 
obligaccijai daug tūkstančių rub 
lių. Po kelių dienų jis nuvažia
vo į banką pažiūrėti, ar tikrai 
tokią sumą išlošė. Buvo teisybė, 
tik kokia ta suma, jam nesakė. 
Ir tų pinigų jis negavo. Banko 
viršininkas pasakęs, kad tokios 
sumos pinigų kunigams neišduo1 
damos, nes kunigai gyvena bf

Cibulskas. Abu jie gyveno Pun; 
sko krašte, o pastarasis buvoj 
šio krašto chorvedžiu. Dabar jie 
gyvena Lietuvoje.

Norkus gyveno Punske nuo 
1881 m. liepos 1 d. Klebono pa
reigas ėjo iki 1899 m. Per tą lai
ką pabaigė statyti dabartinę 
Punsko bažnyčia, ją ištinkavo, 
išdažė, sudėjo grindis ir Įrengė

MAHIMG II BETTER f0F: ySlI
by

Carolyn Aveli no
Hwl-Wtssoa Kilchut

Achieving Kitchen Efficiency
The energy crisis has made 

the subject af energy-saving 
cooking more than just idle 
conversation. Today’s home
makers are very concerned 
with ways to save money in 
the kitchen because they 
have to be.

There are real ways to 
achieve energy-saving effi
ciency in the kitchen which 
we’ve experienced in the 
Hunt-Wesson Kitchens.

For instance, always try to 
match pan size with the 
burner. A pan that is smaller 
in diameter than its accom
panying burner will allow- 
heat to escape. That translates 
to precious energy wasted!

Remember to cut your 
vegetables before cooking 
rather than cooking them 
whole. This speeds the pro
cess. Legumes or dried fruits 
should be soaked, also, to 
reduce cooking time. Soaking 
returns them to their natural 
state, or consistency.

Another obvious way to 
lessen cooking time is to 
choose a relatively quick and 
easy to prepare main dish.

Convenience foods such as 
our Prima Salsa, prepared 
spaghetti sauce, would, cer
tainly help the cause. Simply 
heated thoroughly, this thick 
sauce tastes likt it simmered 
all day.

Don’t be afraid to experi
ment with new cooking 
methods. Oriental stir-fry 
cooking is not only intriguing 
as a change-of-pace menu 
idea — it is more energy 
efficient and nutritious than

boiling or steaming. You cut 
food into small pieces so they 
cook quickly.

If you wish to cook with 
your oven or broiler, it is 
important to learn how to use 
them in a more efficient man
ner. Consider the following 
tips:

Always try to use a meat 
thermometer when roasting. 
This can usually prevent 
overcooking. Also, get in the 
habit of using a minute-timer 
for precise cooking. Do follow 
your recipes; they were meant 
as a guide.

Remember that preheating 
the oven is generally wasteful 
except for “quick-bake” items 
such as cookies, pizza and 
frozen entrees. Cut down on 
this habit.

Make an effort to thaw 
foods at least partially be for® 
cooking. Don’t try to incor
porate thawing time into 
cooking time< This is a sure 
energy waster.

A genuine blessing to every 
energy conscious homemaker 
may be the microwave oven. 
An industry study shows that 
by 1980, between 20-25 per 
cent of American households 
will be using them. If used 
exclusively instead of a con
ventional oven, the energy 
savings of a microwave oveu 
could approach 85 per cent.

These energy-saving hints 
are proof that there are in
deed ways to save fuel money 
in the kitchen. It’s just 
another way Hunt-Wesson is 
working to make it better 
for _

milu

Buy a car no larger or 
more powerful than you

Dent b« a Bom Loser!

Nuo
1914 metų

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

Midland Savings aptar
nauja taupymo u namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkes. Dėkojame 
j ums už mums parodytą 
pasiuKejimą. Mes nore- 
uiiit ouu Jums naudingi 

ateityje.
apdraustos jk> 

-*40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel S98-9400

i:*

All acojunts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

1 Y ea^' Savings 
Certificate 

(Minimum S5,000;

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
, $1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams.

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkites 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N®w York, N. Y. 10001

307 W. 30th St.
Tel. (212)1563-2210

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽ1AUSLA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1330-34 SC). CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

V1ODERN1ŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

vi>/ 2533 W. 71st Street
A « 1410 So. 50th Ave., Cicero
Y Telef- 476-2345

Į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYT]

.iii’Tį ................................................... I Biirw—iifW'-^iiMrrpiiiw iimiiiim 'i
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• riaus nariai; Antanas Bertuli s
I i (pirm.). Stefanija Rūkicnė ir Ulioi./plepvs:

žurn- Vytautas Meškaus- 
kalbėti Cicero 

Lietuves nepri- 
kla.’somybės sukakties minėji-

i kas p:-k lestas
J. Venclova, daugelio kny- lietuviams per 

gn istor nūnis bei lietuvybės te
momis autorius, parašė išsamią mą vasario 11 d. tuoj po painal- 
Studiją an e <lr. Joną liasanavi |dų šv. Antano parap. salėje. Me- 
jių. Studija yra 11 psl., gauna., trnėje programoje dalyvaus sol. 
iua ir Naujienose, kainuoja do-! Roma Mastienė. Rueš’a Alios 
lerį. Ji taip pal bus spausdina- skyrius.
nu Naujienose. . . ,, ,L- Antanas Brokevicius is

Chicagos kolegijų vadovy-1 Brighton Parko', daugelio lietu-j 
literatūrą! viškų organizacijų bei klubų 

ekanl veiklus narys ir daugelio jų val
uer dybų

bė kviečia studjuoti 
bei kitus kredito dalykus 
pamokas per WTTW-9 ir

rint laikyti egzaminus, reikia 
užsiregistruoti bet kurioje mie
sto kolegijoje.

— Lietuvos .Itghnimo Sąjū
dis šiemet rinks Seniūnų tarybą. 
Tarybos prezidiumą ir Vyriau
sią valdybą, taip pa! vietininki- 
jų valdybas. Rinkimų komisija
sudaro' LAS Hot Springs sky_ 6294. (Pr).

narys, susirgo. Gydosi 
Central Community ligoninės. 
225-1 kambaryje.

— Kelionių Į Vilnių 1979 m. 
jąu paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.)

• Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis lel. 436-

STUDENTS - HOUSEWIVES - SEMI-RETIRED
Part time 9 to 1/5 to 9 
No experience necessary

Salary plus commission
Pleasant working conditions

Call Now For Interview!!!
BRIAN WEST 881-8206

BEVERLY OFFICE
2419 W- 103rd Street

CHICAGO TRIBUNE
An Equal Opportunity Employer

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i risns skaT 

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

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

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

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

Visas Ir visus kviečiame 1 diffiljl talki.

Prenumeratos pratęsimo, 
prašoma pasinaudoti žemiau

užsakymu, bei galimu įkaitytoje reikalam, 
esančiomis atkarpomis.

XAUJIENOY 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

f S anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydami! Laiką Ir 
udamns susirašinėjimo Išlaidas. Priede____ dol. ua-

Favardė Ir Tardai ------------------------------------------------------------- ----- ----------

Adresas

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

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

Adresas

Sponsorlaus pavardė, vardas ir vietovė

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PAŽANGOS LIUDYTOJAS

Teisiu — Kretingos geležinkelis, kuris buvo pastatytas nepriklausomybės 
laikais, sujungė Didžiąją Lietuvą su Klaipėdos kraštu ir uostu. Šis gel®< 

.žinkelis buvo gražiai pastatytas, ką rodo čia pastatytas tiltas ties Salantais 
-- f- M - -----

savo neklusnų ir pasinešosj lai
svėn satė*itą pa mokyti, kaip pa
mokė Vengrijos Nagi ir Čeko
slovakijos Dubeeką.

Chicagos Tribūne -savo š.m. 
savo mėn. 11 d. vedamajame, 
užvardintame "IL'-v far can Ro-: 
mania go?” — Ka»p toli Rumu
nija eis, ra-o, kad šiuo metu 
nuo tokio Maskvos žygio su_Į 
drausti Rumuniją sulaiko, kaip 
tik ginklų apribojimų pasitari-; 
mai SALT. Kaip t k bus susitar-Į 
ta ir. svarb ausia, sutartis SALT, 
Amerikos kongreso ratifikuota, 
sovietai gali ilgiau nelaukti ir 
neklusnųjį satelitą pamokyti irj 
paradyti kelią, kuriuo jis turi 
eiti ir kokia bausmė yra už Kre
mliaus vadų nepaklausymą ar 
jiems nepaklusnumą.

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJTMAIS

DĖL VISV INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

0 GERIAUSIAI ČIA

— Antonette Kalys, Joniškie 
čių Labdarybės ir Kultūros klu 
bo valdybos narė, praneša, kad 
to klubo narių susirinkimas va
sario 6 d. dėl blogo oro ir gilaus 
sniego neįvyks. Susirinkimas 
bus kovo 6 d. *
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per

iame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

— Penktadienį, vas. 2 d., 7 
vai. vakaro Marquette Parko 
Fieldhouse salėje, kampas 67-tos 
ir Kedzie įvyks Chicagos Lietu
vių Spaudos Klubo susirinki
mas. Bus įdomi paskaita gyvais 
visuomeninio gyvenimo klausi
mais. Susidomėjusieji prašomi 
atsilankyti. Valdt/ba

RUMUNIJA
NE SU MASKVA

Motorizuotoms Vietnamo 
inijos, tariamųjų sukilėkių var
du, užėmus Kambodijos sostinę, 
Phnc'm Penh, paskelbus kad 
Kambodijos kovos vienetai iš
blaškyti, komunistinis pasaulis, 
sekantis Maskvos liniją, nudžiu
go ir skubėjo pasisakyti. Pir
mieji naują režimą Kambodijc- 
je “pripažino” Hanojaus val
džia. Plačia šj-psena laimėjimą 
sutiko ir Kremliaus diktatorius 
L. Brežnevas. Jei šypsosi plačiai 
“ponas-’ negali atsilikti ir jo tar
nai.

Kambodijos naujos vyriausy
bės pasveikinimo pareiškimus 
padarė ir visi Maskvos europi
niai satelitai, žinoma, išskyrus 
tik vieną tautinio komunizmo 
teoretiką Rumunijos prezidentą 
ir partijos vadą Ceausescu. Ru
munijos komunistų partijos lai
kraštis ir radijas pasmerkė Vi
etnamo Įsikišimą j Kambodijos 
reikalus. Blogiausia, kai vienai 
socialistinis kraštas užpuolė ki
tą socialistinis kraštą rašė par-

ai-

T kurk

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviški spaudi ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus - ----------  dol.

Pavardė Ir vardai

Adrezu------------------------------------------------------------------------------------------------ ... !■ ■ — ■ ■' ■ ■ ' ^4 I.

• Platinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites raslp*. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adresai

Fivirdė it Tirdxi __——----------------—---------------------------

Adreso -----—- ----- -a m. ------- ---------- - - * ------- ---------—

Pavardė Ir Tardo ■------- —. ■*

* frees* —------ -- ■ ■ ■ . ..............  -...........  ■- ■

lijęs spaudo ir kontroliuojamas 
radijas kalbėjo.

Tai ne pirmas Rumunijos pre
zidento Niealae Ceausescu atsi 
sakymas eiti kartu ir džiaugtis 
su Maskva. 1968 metais, kai 
Maskva su savo satelitais ėjo ro(jėlĮ.

— Na, matai, o sakei, kad aš| 
šykštus.

DOVANA

K. t

— Brangusis, supnavau, 
tu man padovanojai aukso

pamokyti Čekoslovakijos Dub- 
čeką, Rumunija nedavė kariuo
menės ir neprisidėjo prie inva
zijos. Jis asmeniškai nuvyko įį 
Prabą, Čekoslovakijos sostinę; 
ir drąsino Čekoslovakijos komu
nistus ginti savo teises.

Pagaliau 1978 metais vasarą 
Varšuvos pakto valstybių vadų 
konferencijoj Maskvoje, Rumu-

kad 
laik

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Registruokile savo namus,
biznius, sklypus pardavimui jau^ labai ŠVARUS 2 butu namas fr 
26-tus metus veikiančio) įstai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 

„ L;.-L-rior»; ..oeiiairunVitA šildymai, Brighton Parke. $37,000.gcj, o kirkdami pašilei rauki te.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY 
j Įvairi apdrauda —INSURANCE

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralinis šildymas / vėsinimas, 
liuksus naujų namu apylinkė.

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

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

MODERNUS 15 metų muro namas.
2 butai ir profesionalui Lukcus ofi- 
so patalpa.. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
ine tt e Parke.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie S18.000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Šulo 

nijds prezidentas atsisakė padi- paruošta, — teisėjo Alphonse 
dinti pakto ginkluotoms jėgoms Wells neržiūrėta, “Sūduvos'Į 
biudžeto savo karšto duokle, j išleista knyga su legališkomi- 
Tik jis vienas išdrįsdavo pasisa- formomis, 
kyti- komunistų partijų kongre
suose, kur Maskva režisuodavo} 
vienbalsi pasmerkimą Kinijos 
už nesilaikymą komunistinės li
nijos ir išdavimą “So'cializmo”.

Tokie Rumunijos prezidento i 
ir partijos vado Ceausescu dar
bai ir veiksmai nepriimtini, 
kaulas rėžo Kremliaus vadų 
gerkles, bet Maskva nesiryžta

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.
REAL ESTATE

2625 West 71st Street

ENERGY 
WISE .

m

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don't be a Bom Loser! >

OWNER—OPERATORS

ARLINGTON TRUCKERS 
DESPARATELY NEEDS.

ADDITIONAL OWNER-OPERATORS.

FOR LOCAL STEEL HAULING.
CALL BET. 8 &5 735-5350

Naujienoms reikalingas

Tel. 737-7200 arba 737-8534VERTAS PASIGĖRĖJIMO

Labai gražus, patrauklus ir labai 
didingas didžiulis 5 kambarių pa- j 
keltas Ranch stiliaus narnąs su 4-tu 

ir patrauklus šeimos kambarys yaka-. 
ronėms bei pramogoms, centrinis oro 
vėsinimas, 2 % masinu mūro garažas, j 
40 pėdu sklypas, gera vieta ir, apy
linkė. St. Bede parapijoje. Naudokite 
savo laimei magišką telefoną:

254-8500.

Knyga su formomis gauna 
ima Naujienų administracijoje miegamuoju bęismante. Labai jauku 
1739 South Halsted St„ Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.00 
su formomis — $3.90.

..................... ... I ■ IlgTTTliWBMa——

3 SIECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

I Turiu Chicssos miesto leidimą, 
I Dirbu ir užmiesčiuose ®relt, ®a- 
i rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avs.

f Tel. 927-3559
i i n. .i ■■nW"

Juozo Šmotelio

ATSIMINIMU
HELP WANTED — MALfe 

Dart»?nlnki« R«Ikia

SKIRSNELIAI į
Graži, lengvai skaitoma irjNo experience necessary._ We 

įdomi 250 puslapių knyga su.ltrain’ Ask iOr Mr' 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

Phone 581-0334

SALESMAN FOR RETA1L 
FLOOR AND WALL TILE

No experience necessary. We 
train. Ask for Mr. AUSTIN.

Phone 581-0334

will

will

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių RalHa

SEWING

MACHINE OPERATORS
SOME EXPERIENCE PREFERED.

NEEDTECRAFT
CORP. OF AMERICA 

3900 N. dalmenį Ave. 
583-8800

MULTI LITH PRINTING 
PRESSMEN

Day shift openings to print envelopes. 
Health & Welfare Insurance. 

Liberal overtime. Call Mr. Thomas.
CONTINENTAL ENVELOPE CO.

1301 W. 35th St.
Chicago, Illinois

254-3900

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

MARU A NOREIKCENt 
tMS We«t «Wk SU Chicato. IH W82> • Tel 1TA E-ZTTJ 

rOilec (valdu 
MAUTAS Ii fVIOFOf lAMCHiLia

SIUNTINIAI J LIETUVA
Cosmoa Parcels Express Corp*

MARQUETTE SI FT PARC ILS S1RVICR
LM1 W. 69th M„ Chk>w, III. W429. — Tol. WA M7J7

V. VALANTIMAI

B Ž M S 3 i O
$2—88 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tikrai J9Š pusmečiui atrtomo-jille 
■..lability apdraudimas pewrinliAawt

Kreiptu

$645 *«- ASHLAND AVI. 
5»«77S

LAIKRODŽIAI Ir ERANGSNYlfr

Tardivlmas Ir Tslsynus 
2£A6 W5ST fifth STREET

Telaf.: HwvWle 7-1941

Siuntiniai f Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v. 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

WAITRESSES NEEDED

For Our Ford City Location.
1 For Counter And
1 For Dining Room.
Call For Interview

284-9747

Ask For ROB

OFF SET PRESSMEN

1st shift openings. 25x38 
MIEHLE 2 Color R. K. Z.

Health & Welfare Insurance.
Liberal overtime. Call Mr. Relph.
CONTINENTAL ENVELOPE CO.

1301 V/. 35th St. 
Chicago, Illinois 

254-3900

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

INCOME TAX PREPARERS
Trained/or experienced. Ideal work
ink conditions, full or 
hours. Position available 
& Suburbs.

Beneficial Income Tax

354-2240

part time 
city wide

Service

FOR APPOINTMENT
Equal Opportunity Employer M/F

PAYROLL CLERK NEEDED

Full Time To Assist in Payroll Dept. 
Exp. required. Duties involve normal 
Payroll functions, bank reconcilia
tions, labor distributions Etc. Excel. 
Sal. & Benefits. Gd. Transp. Nr. Sc 
Loop Location. Please Call:

Mr. Peterson, 326-6800 - Ext. 235

B TOOL DIE TRAINEE 

APPRENTICE
R Excellent benefits including den-;

some:

sa

^tal. Must
^English.
S AMERICAN GASKET
R & RUBBER CO.
S 9509 Winona
g Schiller Park, 111.

Phone 678-3550

speak and read

Į

SHIPPING DOCKMEN NEEDED

DAY —EVENING HOURS
No Experience Necessary

GLENMARK CO. 4545 S. RACINE
927-4800

■BEST THINGS IN UH

Call Frank Zapolla
KOSV, W.7$tn St.

GA 4-A654

STATI SAUS

INIUtANCf

ENVELOPE MACHINE ADJUSTER 

1st & 2nd Shift openings. 
M. O.; L. O.: S. O.; W. R.; 

126; R. W.; R. A.
Health & Welfare Insurance. Liberal 

overtime. Call Mr. THOMAS.
CONTINENTAL ENVELOPE 

1301 W. 35th St. 
Chicago, Illinois 

254-3900

TStateTarnwLifeJnsijRinc^'Cocnpany

CO.

JET PRINTING PRESSMEN

Day shift openings toprmt envelopes., 
Health & Welfare insurance.

Liberal overtime. Call Mr.JThomas. I 
CONTINENTAL ENVELOPE CO.

i

1301 W. 35th St. 
Chicago, Illinois 

254-3900

Compare! Dristaif Tablets 
relieve more colds 
miseries than Contac
or Aspirin. Dnsva* Comae Aspnm

į Našai Congestrtx> / /
Rmy Nose / ✓
Aches & ?a« ! /
Fever

LL
' i

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.! 
—v

f— V
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

\

FIGMEHEAPT DISEASE

I, _ NAUJI 1NQ% CHICAGO t, ILL, Friday, February 2, 1979




