
VOI

KINIJA
KOREA:

AFGHANISTAN

NEPAL

RAN New Delhi

INDIA

MILES

N£J

BANGLADESH RINKIMAI

turėti

laika

KALENDORfiLIS

Saulė teka

Moiše DajhnSiltwsnh.

Didysis šaltis jau 
pradeda atleisti

ARABIA'
Sušaudė keturis 
šacho generolus

Islamo idėjomi 
domisi turkai

Straipsnis apie 
Juodvaliu šeima

SOS' 
snie-

PAKISTAN

Iš Teherano jau atskrido 802 
Amerikos piliečiai. Kratos ir ti
krinimas trukdo jų IranspcTta. 
ciją. Manoma, kad dabar ju at
skris bėnt po porą -šimtų--kus- 
dien. i » •

6:31, leidžiasi

Washingione iškirto 
daug sniego

CHOMEINI ĮSAKĖ NUGINKLUOTI 
VISUS IRANO RADIKALUS

KREMLIUS ĮSAKĖ 
KARIUOMENEI PASIRUOŠTI

sovietų Sąjunga 
neleidžia tarn- 

organizacijai paskirti 
už karo pradėjima.

o pradėjima.

Kaip buvo išgelbėti iš Sovietijos brolis 
ir sesuo Amerikos piliečiai

— Sovietu valdžia oficialiai 
paskelbė, kad ji teiks paramą 
Vietnamui.

Vasario 21: Eleonora, Petras 
Dam., Žemyna, Kęstutis, Ger- 
tautas.

— Premjeras Bazargan bai
gia formuoti Irano kabinetą. 
Kiekvieną dieną jis gauna nau 
jų kabineto narių. Keletas mi
nisters atsisakė

MASKVA. Rusija — Sovietų 
kare vadovybė įsakė visoms sa
vo karo jėgoms, esančioms Ki
nijos pasienyje, pasiruošti ko
vai. šis įsakymas dar nereiškia, 
kad Sovietų karo jėgos tuojau 
įsiverš Į Kiniją.

Kremliaus propagandos ma
šinerija paskelbė įsakymą ka
riuomenei pasiruošti ir pranešė 
Kinijai, kad nesikištų į Vietna
me' reikalus.
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.Tore.'; ir Loraine Juodvaliai 
yra gimę Chicagojc 1920 ir 
1930 metais ir jie draugge su 
trimis .vyresniais broliais ir se» 
serimis išlydėjo . savo

Kinija turi vieną sąlygą: Viet
namas Įsiveržė Kanibodijcn ir 
pavergė visą kraštą. Vietnamo 
karo jėgos privalo išeiti iš Kam- 
bodijc's. Jeigu vietnamiečiai 
taip pasielgtų, tai Kinija tuo
jau atšauktų savo karo jėgas.

labai lengvai pa- 
vietnamiečius iŠ 

nes pasienio 
tokios stiprios.
kad Vietnamo: 
turi paruošusi 
tankų, kuriais 
kelią įsiverž- 

'. Iki šio meto

— Manoma, kad buvęs Irano 
premjeras Bachtiaras yra su
imtas. Jam ruošiamas teismas 
už žiaurų elgesį su maištinin. 
kais ir su mula Chomeini.

uzeme
r bando jose įsistiprin 

mis kas, 
galėtų pasipriC' 

judantiems vi et

kad 
pareigū- 
švenčiu.

Praėjusį šeštadienį visus tie 
tuvius Chicagoje ir kt. laisva
jame pasaulyje pasiekė malo
ni žinia, kad Kongreso pra
šomas JAV prezidentas (.arte 
ris išgelbėjo iš 
dantų Amerikos piliečius, abu
du čia gimusius lietuvius bro
lį ir seserį Joną Juotfvalį ir se 
šerį Lorraine Juodvalytę-Vai
cekauskienę, kuriuos Rusijos 
komunistų valdžia iškankino 
nuo 1945 metų kalėjimuose, la 
gėriuose ir kitose sovietinėse in 
stitucijose. Jiems išgelbėti pa
dėjo pats JAV Kongresas ir 
Prezidentas, bet visai gelbėji
mo akcijai vadovavo žymus 
lietuvių draugas Atstovų Rū
mu narvs, kongresmanas iš Il
linois 5-sios rinkimų apygar
dos, demokratas John G. Fary, 
kurio kalba, pasakyta tuo rei
kalu Atstovų Rūmuose 1978 
m. bal. 8 d„ tą pačią dieną at
spausdinta Congressional Re
cords Nr. 17. antrašte: “Sopic- 
toi nuo 10'm metų dviem ame.- 
rikiečiams neleidžiu emigruo
ti” Atst- Fary pasakė:

. TEHERANAS. Iranas. — ši
andien mula Chomeini pareiš
kė, kad jis išnaikinsiąs visus I- 
rano radikalus. Krašto gyven
tojų dauguma pritaria tokiam 
Chomeinio pareiškimui, bet jie 
nežino jo prasmės. Jiem neaiš
ku, ar Chomeini komunistus 
laike' radikalais, ar savo ben
dradarbiais? Vietomis komuni
stai padaro nuolaidas Chomei
nio reikalavimams, bet kitur! 
griežtai pasipriešina net panau
dodami ginklų jėgą. Mulai bū
tų sunku išnaikinti komunistus, 
nes jie buvo artimiausi jo ben
dradarbiai.

Illinois universitetas 
ruošiasi saulės užtemimui.
Universiteto mokslininkai ti

kisi, kad saulės užtemimo tam
sa, duos kiek šviesos, kokį turi 
efektą saulės spinduliavimas 
(radiation):

Dvi raketos, aprūpintos elek
troniniais instrumentais, bus 
paleistos į erdvę. Raketos bus 
paleistos dvi dienas anksčiau, 
kad pirma duotų davinius nor
maliose sąlygose, o vėliau užte
mimo atveju Tuo būdu, paly
ginus abu pranešimu, bus gali
ma padaryti išvadas.

Mokslininkas Leslie Smith 
pareiškė, kad užtemimas su
teiks galimybę mokslininkams 
.studijuoti elektronų trūkumą 
ionosferoje, kuomet saulės švie
sa ir spinduliavimas 'nuirau 
kiamas.

Elektrcnai vaidina pagrindi
nę rolę tarpplanetiniame radijo 
susisiekime.

Palestiniečių vadas Arafatas, 
tris valandas išsikalbėjęs su 
mula Chomeini, gavo Izraelio 
ambasadą Teherane. - <

Tai bus.pirmoji-paSestlniečių 
ambasada.. *

— Amerikos kongresmaną 
delegacija, vadovaujama kon
greso atstovės Elizabeth llolz- 
inan. (D.-NA.), buvo priversta 
atšaukti savo kelionę į Hanojų, 
\ ietname. Išskristi turėjo pir
madienį. Amerikos atstovybės 
pareigūnas pareiškė, kad šiuo 
metu čia gali gūri neauga -Ame
rikos lėktuvams.

ISTAMBULAS, Turkija. — Iš 
Irano ateinančios žinios apie 
mulos Chomeini įsigalėjimą sa
ko, kad tuo domisi daugelis tur
kų. .Turkų mahometonams pa
tinka islamo respublikos idė
jos. Irano mulos dirbo kartu su 
sovietų agentais. Rusijoje taip 
pat yra daug mahometonų, bet 
jų mule’s gerai pažįsta komu
nistus ir nenori nieko bendra su 
jais

WASHINGTON. - Jungstinės 
Valstybės sekmadienį per rake
tą paleido orbiton specialų sa
telitą ištirtio ozono sluoksnį 
stratosferoje ir nustatyti, ar 
žmonės teršia atmosferą, tą tra
pią dausų sritį, kuri padeda 
kontroliuoti klimatą tą ir žemę, 
siekiančios saulės radiacijos 
kiekį. NASA praneša, kad sate
lito išstovimas raketos pagalba 
iš Wallops salos, Va., buvo pil
nai sėkmingas.

Ozonas apsaugo Žemę nuo 
perdaug saulės ultravioletinių 
spindulių radiacijos.

Rusų žurnalistas Victor Luis, 
Londono laikraščiams pranešė, 
kad raudonoji armija yra “pa
siruošimo stadijoje“ ir kariams 
sustabdetmos atostogos ir atšau
kiami atostogose esantieji.

Pekine, pirmas, gerokai pa
vėluotas apie karą pranešimas 
sako, kad kiniečiai buvo priver
sti atmušti vietnamiečių agre
sorius.

Kambodijoje buvo Pekinui 
palanki vyriausyltė. Nedidelis 
Vietnamas, gerai ginkluotas so
vietų ta.-I;;: ■"kulkosvaidžiais. 
Kini i ‘.‘tu, o pasiruošusi pas
te'.: ! .ią vietnamiečiams. Jung
tinėse Tauto 
uždėjo veto 
tautiniai 
bausmės 
bausmės už kai

WASHINGTON, D. C. - 
madienio naktį Amerikos 
tinėje iškrito labai storas 
go sluoksnis. Oficialiai paskelb
ta. kad ta naktį iškrito 19 coliu 
sniego. Sostinės didysis aero
dromas buvo uždarytas. Jame 
guve 14 colių sniego klodas. At- 
skridusiems lėktuvams buvo už
drausta nusileisti. Washingto- 
nas neturi ne vienos mašinos 
sniegui nustumti ir meras turė
jo samdyti tokias mašinas.

Mr. Speaker, aš norėčiau at
kreipti savo kolegų dėmesį į 
vieną labiausiai tragišką šei
mos perskyrimo istoriją, ko
kia man teko kada susidomė
ti. Kalbu apie Jono Juodvalio 
ir jo sesers Lorraines Vaice
kauskienės varganą padrtj.Jie 
du yra Amerikos piliečiai, ku 
rie nuo 1945 metu yra padaiy. 
ti tikrais Sonetų Sąjunga • ka
liniais.

CHICAGO, ILL. — Antradie
nio, vasario 20 d., Tribune pir
mame puslapyje Įdėjo didoką 
rašinį apie Ciccroje gimusio A- 
męrikos lietuvio vargą Sovieli- 
joje ir 40 metų užtrukusią jo 
kovą išvažiuoti iš jos- Kongre
so atstovas Jobų Fary parašė 
apie šimtą laiškų įvairiems at
sakingiems pareigūnams, kol iš
gelbėjo komunistų kankinamus 
lietuvius.

Kiniečiams 
vyko išmušti 
pasienio pozicijų 
jėgos nebuvo 
Kiniečiai žino, 
karo vadovybė 
didoką skaičių 
bandys pastoti 
siems kiniečiam 
kiniečiams dar neteko susikir
sti su vietnamiečiais. Kambodi
joje kiniečiai padarė didelių 
nuostolių šarvoutiems Vietna
mo daliniams, bet ten buvo’ nau
dojama kita taktika. Galinus 
daiktas, kad Kinija nenori susi
kirsti su Vietnamu- Kiniečiai 
nenori pralaimėti mūšio. Jie sa
vo ginklų dar neturi. Ginklus 
užsakinėja Vokietijoje, Angli
joje, Prancūzijoje ir kitur.
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Kiti specialistai mano, kad 
Kinijos karo jėgos labai nepa
slankios. Jos neturi reikalingų 
automobilių žygiuoti kalnų ke
liais ir neturi priemonių karo 
medžiagai ir maistui pervežti. 
Kiniečiai užėmė 15 provincijų 
sostine 
ti. Kiniečiai paskubi 
apskasus, ka 
sinti skubiai 
namiečiams.

Kinijos karo jėgos įsiveržė Į Vietnamą 
jėgas iš K.aml>oęlįj<;%

Pats Chomeini oficialiai pas
kelbė, kad pirmadienį buvei su- 
rouštas teismas keturiems ša
cho generolams. Visi nuteisti 
mirti. Teherano radijo likimas 
vis dar neišspręstas. Vieną jos 
dalį kontroliuoja Chomeijii val
džios partizanai, o kitus namo 
aukštus kontroliuoja gerai gin
kluoti komunistai. Chomeini į- 
sakė juos nuglirikluoti, bet vė
liau, susitikęs su premjeru, įsa
kymą pakeitė. Irano kariuome
nės vadai sutiko bendradar
biauti su Chomeini, bet jie rei
kalavo sustabdyti aukštų kari
ninkų šmeižimą ir jų šaudymą.

Pabėgo septyni 
šacho lakūnai

WASHINGTON. I). C. A- 
merikos sostinėn atskrido Iz
raeliu užsienio reikalų ministe- 
ris Moiše Dajanas ir Egipto pre
mjeras Chalil. Dajanas, dar ne
susitikęs su Egipto premjeru 
pareiškė, kad Egipto premjeras 
šių pasitarimų metu reikalaus 
daugiau, negu ankstyvesnių pa
sitarimu metu. Izraeli C
labai svarbių pozicijų 
gipta 
būtų pildomi 
pasirašyti 
mų 
rius

RABATAS, Marokas. — Pa
sakojama, kad septyni Irano 
šacho lakūnai, atvežę jį ir visą 
jo šeimą. į Egiptą ir Maroką, pa
sitarę papildė lėktuvą degalais 
ir išskrido atgal į Iraną. Svar
biausia; kad minėtas lėktuvas 
priklausė pačiam šachui. Jis 
pats tą lėktuvą dažnai vairuo
davo. Jis jį nusipirko savo pi
nigais. Iki to meto lakūnai buvo 
ištikimi šachui. Dabar jie ap
gavo šachą, pavogė sprausminį 
jo lėktuvą ir išskrido' j Iraną. 
Maroko karalius žada prašyti 
grąžinti pavogtą lėktuvą.

Kiniečių vicepremjeras Teng 
pareiškė, kad žvygis į Vietna
mą buvo tik todėl, kad vietna
miečiai tęsia ginkluotą provo
kaciją. nežiūrint pakartotų ki
niečių įspėjimų, šį kartą žygis 
yra ribotas ir atsakymas į pro
vokacijas - pareiškė Teng, lai
ke pasikalbėjimo su Olejandro 
Orfila, Pekine. Ir jis ten tas žy
gis nebus plečiamas jokia for
ma, pridėjo vice premjeras.

< nustojo 
Irane. E- 

luo tarpu reikalauja, kad 
David stovykloje 

usitarimai. Pasitari- 
pradžiai vadovaus sekreto- 
Cvrus R. Vance.

Jungtiniu Tautu saugumo taryboje bus 
arstomas kiniečiu įsiveržimas i Vietnamą

BANGKOKAS. Tailandas. - 
Radijo pranešimai iš Vietnamo 
sako, kad Kinijos karo jėgos, į- 
siveržusios visam pasienyje ir 
nužygiavusios penkiolika my
lių. sulėtino karo veiksmus ir 
karą Vietnamo gilumom- Vieni 
pranešimai sako, kad žygis į 
Vietnamą buvo pagal- Kinijos 
karo vadovybės Įsakymą. Kinie
čiai atidžiai seka Jungtinių 
Tautų saugumo tarygos deba
tus. Kiniečiai nenori būti pas
merkti, nors jie gali pasinaudo
to veto teise, kaip j; pasinau
dojo Sovietu valdžia.

CHICAGO, Hl. — Visą 
spaudęs stiprus šaltis jau pra
deda atleisti. Praeitą astradie- 
nį Čikagoje termometras rodė 
3-1 laipsnius, bet jis sniego dar 
neleido, nes jo storas sluoksnis 
ir daugumoje pavirtęs į ledą- 
Jis pradėjo šlapti tik ant šali
gatvių.
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New Orleans policija 
ri tokios didelės : 
įmesto savivaldybė 

nai nutarė įviliosi

DAACA, Bangladesh. — Ar
mijos generodas, kuris per tris 
metus valdė šalį “karo įsaky
mais“, lengvai laimėjo visuo
tinus rinkimus. Valdžiusioji 
partija gavo du trečdaliu atsto
vų parlamente ir žada atstatyti 
civilinę valdžią. Parlamentas 
turi 330 narių, kurie pradės po
sėdžius kovo mėnesyje.

Prez. iaur Rahman, vadas 
Bangladešo tautinės partijos, 
didele balsu dauguma išrinktas.

Šiaurės Vietname kiniečiai 
motinu] užėmė, dviejų provincijų sosti- 

aplankyti jo* gimtinę LiMUVtt , __

Over One Sjillion Lithuanian 
\ In The United States

BANGKOK Tnailand.
aulomis žiniomis mano.m 

Tuo metu Lietuva buvo nepri- kiniečiai sustabdė sav- ja 
klausoma valstybė. Juodvaliai >n'čii žvgj i Vietnamą, 
buvo nusistatę pabūti trejetą 
metų, bet užėjusi depresija 
Jungtinėse Valstybėse priver- 

Sovietu Slibino j lė, kad jų tėvas, kuris buvo pa 
silikęs Chicagoje, patarė Lie
tuvoje pasilikti truputį ilgiau, 
kol jis galės atsiųsti pinigų.

Europai pradėjus'ruoštis ka 
rui su Nacių Vokietija, trys 
vyresnieji vaikai grįžo į Jung
tines Valstybes, prisidėti karo 
pastangoms, o Jonas, Lorrai
ne ir motina pasiliko Lietuvoje 
ir prasidėjus karui tarp rusų 
ir vokiečių, liko kaip spąstuo
se įklimpę...”

(Bus daugiau)
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taip užbaigtos, kad ant medžio 
lapo net rasos lašus galėjai ma
tyti, ant antakių plaukus suskai
čiuoti ... ....

Pirmieji Amerikos dailinin
kai pav. David Hartnett, buvo 
didelis realistas tapytojas, šian
dien kai kurie dailininkai Paul 
Cadmus, Jared French, Andrew 
Wyeth ir George Tooker grįžo 
į natūralistinės mokyklos lai
kus. Daug kas juos vadina “ma
giškais natūralistais”.

Grynasis realizmas menui 
yra ribotas, kuomet varžo dai
lininko vidinės išraiškos gali
mybes. Realistinis menas yra 
dokumentinis dalykas. Todėl 
menininkai pradėjo ieškoti nau
jų formų, naujos individuali
nės, net fantastinės išraikos. 
Dailė yra vaizdinė “kalba”. Mū
sų Čiurlionis yra pavyzdys, kaip 
minties menininkas.

3. Impresionizmas
Impresionizmas yra techniš

ka tapyba, kitais žodžiais, švie
sos paviršius. Nuo 1870 iki 1880 
metų grupė prancūzų dailinin-

bes bažnyčiose. Nu jo Laiku pra
sidėjo Italijoj meno atgimimastN K įLA A 4 Ai
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Gustuve Dore, 18 ši m t. pranzūzy dail

Rockwell komercinio meno' kur
sus įsigydamas diplomą. Dukrą 
ir sūnų išleido i aukštuosius 
mokslus, kurie jau sukūrė sa
vo šeimas.
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-I vr’"re iš dirbo 
r: •<'. es smūgio ištik-į 

esu -a Olgi Vaičaitienė 
a.’.L L šv. Kryžiaus. ligo-

1938 meteis Kaune VI. Vai
si'is susituokė su Olga Hesai- 
e Susilaukė dukters Audronės 
r sunaus Ramūno (Vokietijo

je). Pokarinės emigracijos 1949
'aičaitis buvo 64 metų i metais su šeima išvyko' į Aus- 
ir nedaug betrūko išei-j traliją, kur ketverius metus gy- 

ti i pensiją. Dirbo namų deko- ver.o netoli Sydnejaus. Kiek vė- 
raterious darbą. Turėjo daug liau nusikėlė į Melboumą. 1954 
vilčių išėjęs i pensiją atsidėti metais atvyko į Chicagą ir visą 
kūrybai. Kartais žmogus pats l: ’’ . ‘ _ j
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a.

B
aiką gyveno Chicagoje. Laisva

laikiu Vaičaitis tobulinosi įvai
kiu pilnai pasireikšti savo rieše meno mokyklose ir baigė

talentui. Kaip daugelis mūsų 
menininkų pirmoje vietoje turi 
apsirūpinti savo ir šeimos pra
gyvenimu, taip ir Vladas turėjo 
duoną užsidirbti iš kitų šalti- 

ą. Tačiau kad ir nepilnai, bet 
rhe' ir meno srityje.

Dail. Vladas \Taičaitis gimė 
1 t metais balandžio mėn. 12 

<i. Kiduliuose, šakių aps. Mokė
si Kiduliuose ir baigęs pradžios 
mokyklą, mokėsi Jurbarko gi- 
mnaz joje. Vėliau dirbo Jurbar
ko teismo skretorium. 1938 m. 
Kaune tarnavo v; 
goję. Vilniuje bir 
Lai žėriu. Tuo pači: 
si Vilniaus Dailės

a
Dailininkas Vladas Vaičaitis 

buvo Amerikos Lietuvių Daili
ninkų Sąjungos narys. Daly
vaudavo Sąjungos rengiamose 
onroduse ir turėjo savo indivi
dualią parodą prieš porą metų. 
Paskutinioji jo paroda plačiau 
atskleidė dailininko talentą

GIMIMAS

Tačiau nėra reikalo gilintis Į 
jau tc’limą praeitį, užtenka tik 
trumpai aptari mūsų laikų 7 

‘ meno etapus, kartu ir sroves, 
paeiliui, paliekant nuošaliai 
smulkesnes pasroves.

1. Natūraralizmas1

< Natūralizmas vra viena seniau
sių meno mokyklų, pradedant 
nuo jau minėto laukinio žmo
gaus ir baigiant mūsų laikais. 
Bet natūralizmas gal niekad ne
pasibaigs, kaip objektyvi vaiz
dinio meno priemonė. Natūrali
stas dailininkas piešia ir tapo 
taip, kaip mato.

Žiūrovas lengvai pažįsta pa
veiksle daiktus, spalvas bei ap
linką. Portretų tapytojai vad. 
romantikes laikais dirbo tuo 
stiliumi, taip pat ir naturmor- 
tų bei gamtovaizdžių tapytojai 
buvo “natūralistai”. Tą mato
me Anglijoj, Prancūzijoj ir ki
tur. L’atūralistiu dailininkui yra' 
plati dirva bet ka lapyti. Jis ma-L“““* ‘““u.“?.,; “TTAt„ tikt,,- U.aL k., susižavėjo saules sviesos zai

tarė Amerikos Lietuvių Daili
ninkų Sąjungos pirmininkas 
dail. Mikas Šileikis. Po gedulin
gų pamaldų šv. M. Marijos Gr 

Anksčiau ir patys sąjungos na- mimo P^pijos bažnyčioje ve- 
riai pilnai nežinojo, ką Vaičai
tis turi. Sąjungai derėtų sureng-Į 
ti jo pomirtinę dailės parodą, 

daugiausia gamte- 
vaidžius, naturmortus ir kiek 
portretų. Nepretenduodavo į di
delius menininkus- Jo ramus 
būdas, kuklumas ir pastahu- 

, . .. . , .Į mas neleido veržtis pirmyn.Ice.r.a ir gvveno anglu zonoje. i_ . H <
.. , i ' v • Nr -- -i- i Daugiau klausvdavo, o mažai (imsnburge velionis Vaičaitis . ®•, , .. ' ... . . . kalbėdavo.moKytejavo lietuvių gimnazi
joje, dėstė meno dalvkus. Lat-i Velionis Vladas Vaičaitis bu- 
v,ų sukurtoje meno mokykloje j vo pašarvotas J. ir St. Evansų šeima ir giminės, 
pats mokėsi ilgesnį laiką. ' ’ plyčic'je. Atsisveikinimo žodį

Meno raida

teismo bil
ietu mokė-

akademijoje.* Tapydavo
nuo mažens 

į meną. Boi- 
kupacijos metu 1944

palinkimą

lionis buvo palaidotas šv. Kaži- mokyti, bet jie turėjo intuiciją 
miero lietuvių kapinėse pi’iejsavo emocijas išreikšti piešiniu 

arba braižiniu, akivaizdžiai. 25,- b
000 metų Senumo Aitamiroje, 
Ispanijoje, buvo urvuose rasti

Vengrių šeimos paminklo.
Į kapines palydėjo' apie tuzi

nas mašinų, nežiūrint gilaus 
sniego ir blogo kelio. Kun. Ja
sevičius atliko pamaldas kapi
nėse.

Po laidotuvių visi palydovai 
buvo pakviesti Į restoraną pie
tums.

Liko giliame liūdesy velionio

seniausi pirmityyaus žmogaus 
, į spontaniškai atlikti bizono pie- Pirmityvūs žmonės nebuvol per amijus menas Urna.

vo vienokiai ar kitokiai kultū
rai, tarnauja ir šiandien.

Egiptiečiai savo vazas deko
ravo karių, medžiotojų bei gy
vulių atvaizdais. Graikai kera
mikoje išvystė dar labiau puoš
nų stilių panašiom temom. Me
nas neapsiėjo be įtakų, kaip ir 
pati civilizacija iš kitų kultūrų'

to tiktai tapomą daiktą, bet ne- 
| kuria, jam idėja nerūpi. Tačiau 
į visą laiką taip nebuvo. Daugelis 
j natūralistų išvystė savo stilių, 
techniką ir pasuko į labiau ab
strakčias formas. Natūralizmas 
kai kada vadinamas “akademi
niu” menu. Paryžiaus Mend a- 
kademija, kuri laikėsi griežtų 

. aetaūralizmo principų, bet prieš 
■ jos discipliną sukilo ne tik me- 
. nininkai, bet ir studentai.

Picasso pradžioje buvo 
tūralistas:
Būdamas 16 metų amžiaus

na-
ir geras dailininkas.

Pa-
na-

M.

«ae •* earner, too.

and freezing temperatures. All serious enemies to ą

turned ouę.
Nowadays. people are štili hė> 

strong and selt-suffident And they’re helping tbea-

> the

Mumuruuon.
tt was an armv king on courage.

j America with the Payroll Savings Han. 
Buy United Sta-c$ Savings Band*.

ci 5 vew l 
Br>A rxi . . _r 
Kedrd. Br*xk car, hr o? bed M ™r bank.

in2^nienca.

— Balandžio mėn. yra rengia
ma a. a. dailininko Teofiliaus 
Petraičio pomirtinė dailės pa
roda Čiurlionio Galerijoje, Ine. 
1038 Archer Avę. Bus išstatyta 
per 50 darbų. -Data bus pas
kelbta vėliau. . ». ... -i %

— Ateinantį rudenį numaty
ta surengti a. a. dail. Juozo Pau- 
tieniaus pomirtinę tapybos pa
rodą, taip pat Čiurlionio Gale
rijoje. ..L,

■ ,-4» .

— Gegužio pradžioje bus ren
giama Amerikos Lietuvių Daili
ninkų Sąjungos narių metinė 
paroda ten pat.

— Dail. Magdalenos Stankū
nienės dailės darbų paroda į- 
vyks Los Angeles, Calif, kovo 
mėn. 24 d.

10- »• • , -ryziuje laimėjo premiją už 
(Sralistirų darbą.

2. Realizmas
Realizmas beveik niekuo 

įsiskiria nuo natūralizmo savo 
, .... .. ,. . . J forma ir metodais. Tik toksibei civilizacijų plito’ ir kitur, neti - - 
Į Vakarus. Romėnai pasisavino 
graikų meną — skulptūrą ir ar
chitektūrą, paskleidė Vakaruo
se. Gimus krikščionybei, Arti
muose Rytuose vystėsi bizanti
nis menas ir iš ten pasklido Vo
kietijoj, Prancūzijoj ir Ispani
joje. Arabams valdant Ispaniją 
800 metų, ten visas menas tapo 
arabiškas, ypač architektūra 
parodė savo kruopštų stilių de- 
KČxatyvingumo grožiu,

14-to šimtmečio pradžioje ta
lentingasis italų dailininkas Gio
tto pirmas atmetė bizantinio] 
meno stilių, kuris jam atrodė! 
’’kietas”, sustingęs ortodoksiš- W 
kas ir nepriimtinas monumen- V 
taliai tapybai. Giotto tapydavo S 
inc'nu mentalias freskas ir dro- w

ne-

skirtumas, kad tapyba turi “aš
tresnę” optinę pagavą, šiek tiek 
priešingą “šlifuotai” technikai. 
Realizmas turi stipresnį spalvi- 

Įm efektą, nei kariais eskiziškus 
potepius, kai natūralistinė tapy
ba mažiau spalvinga. Nutapyti 
daiktai a.rodo, kaip fotografi
ja. Renesanso laikais realizmo 
mokykla veikė Italijoj, ją sekė 
flamai, vokiečiai, olandai ir ki
ti dailininkai. Kai kas vadinda
vo “trompe l’oeil” arba akiai 
apgauti. Paveikslo detalės buvo

smu ir atmosferiniu virpesiu. 
Jie stebėjo, kaip šviesa krenta 
ant namų, medžių, laukų ir kei
čiasi kas valandoj Jie išbado 
labai originalų būdą tapyti švie
soj virpančius atspalvius, tur
tingom prizmatinėm spalvom 
ir smulkiais potepiais, bet kiek
vienas potepis šalia kito skir
tingos spalvos. Toks mėtoda
mas išduoda atmosferinį toną 
ant daiktų ir ant erdvės. Pale
tėje spalvų nereikia maišyti, 
jos dedamos prizmės tvarka, 
bet paveiksle pačios spalvos 
“susimaišo” ir susijungia.

Pirmieji impresionistai, kaip 
Claude Camille Pissaro, Alfred 
Sisley, Auguste Renoir dirbo to
kiais pat metodais: 1. geltona, 
2. žalia, 3. mėlyna, drobėje ap
šviečia kaip žalia spalva. Gaba
liukas raudonos spalvoj padė
tas šalia mėlynos — atšyięčia 
kaip purpurinė spalva.

Šie ’keturi impresionizmo pra-, 
dininkai sukūrė impresic’niz- 
mo mokyklą Prancūzijoj. Jie 
padarė didelę Įtaką Vakarų pa
saulyje. Akademiniai metodai 
palaipsniui keitėsi į naujas for
mas bei stilius.

(Bus daugiau)

‘DAINAVOS” ANSAMBLIO
statomos muzikinės dramos

EMILIJA PLATERYTĖ
SLA GEROVES KOMITETAS

įIELI SLA. NARIAI

šį kartą neteks. SLA Gerovės Komitetui daug ko aiškinti Uz 
jOa rekomenduojamą sleitą pasisakė 95% visų balsų, duotu 197»S 
m. Gruodžįo-ljeceniber nominacijose . . . Kur tik SLA veikia, ne
paprastai daug narai pareiškė savo nesvyruojantį pasitikėjimą 
dabartine SLA vadovybe ir savo balotuose pabrėžė, kad patiki- 
niausieji kandidatai yra:

PAUL P- DARGIS.................................Prezidentas
ALEXANDER CHAUi’LIIizkS .... Vice Prezidentas 
GENEVIEVE MEILIŪNAS . .
EUPHROSINE MIKUŽIS . .
CHRISTINE AUSTIN . . .
JOSEPHINE MILLER . . .
DR. DANIEL DEGESYS . .

, Visi gerai suprantame. kad 
toks pasitikėjimas 
vien darbais bei 
Duodami balsą’' už 
Pildomąją I arybą,

įsigyjamas 
rezultatais.

dabartinę 
mūsų bal

suotojai vaizdžiai parodė, kad 
viršininėti kandidatai sunkiai 
ir nuoskcliai dirba, keldami Su
sivienijimo vardo, gerovę ir pi
niginį pajėgumą.

Iš gyveninio patyrimo mes 
žinome, kad daliartinė Pildomo
ji Tarybą dirbo ypatingai gra
žiai sutardama. Visi jos nariai 
yra teisingi ir sąžiningi žmonės 
ir savo pareigas jie atliko kuo- 
gėriausiai.

Jie yra pasijyinėję veikėjai 
irj»° jų ▼a<lovy4jc,SLA yra pa- 

lsi®ęi t'irčiausios Finansinės 
{padėties. ’

i abu spektaklius: kovo 31 d. 8 vai. vak. ir 
balandžio 1 d. 3 vai. popiet Marijos aukšt. mok. salėje

VAZNELIŲ PREKYBQJJE (Gifts International) 
2501 W. 71 st. Str. Chicago, III, 60629.

Telef. 471-1424 darbo valandomis. Tuo pačiu 
adresu bilietus galima užsakyti ir paštu.

KAINOS: $10. $9, $8, $7, $6, $4.

. . Sekretorė 
. . Iždininke

. • . Iždo Globėja
. . . Iždo Globėja 

. . Daktaras Kvotėjas

SLA Gerovės Komitetas kvie
čia Jus prisidėti prie mūsų ir 
išrinkti dabartinės SLA Pildo
mosios Tarybos narius, kurių 
pavardės pažymėtos šiame laiš
ke . . •

1979 m. Kovo-March mėnesį 
parodykite visiems, kad Jumsi 
rūpi Su si vien i jini as-clalyyauki- 
.ė savo kuopų susirinkimuose. 
1 ad visi pažymėkime balsavi
mo balete, lies minėtų kandida
tų pavardėmis ženkliukus, kaip 
nurodoma pavyzdiniame balote. 
Tokiu laidu pademonstruosime 
visiems, kad savo balsus 
sitikėjinui atiduodame 
miausiems kandidatams 
laidomąją Tarybą.

SLA GEROVĖS KOMITETAS

1 — naujienos, Chicago t, ill Wednesday,

su pa
tinka-

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, kun ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SL/\ — vaikus apdraudžia pigia tenninuita apdrauda: už 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metams.

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrų:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 10001 

307 W. 30th S». ‘ ‘ 
Tai. (212) 563-2210

MBI
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Juozas žemaitis
■ , i

Nesėkmės aiškios, bet ir priežastys ryškios
IRANAS

Du paskutiniai Jungtiniu A-1 nuotaikas? Nepaslaptis, kad Iv 
m e rikes Valstybių pralaimėji- rane gyvenusių ir gyvenančių, 
mai, reik manyti, sukrės netik amerikiečių nevienas priklausė
pačių amerikiečių viešąją opi
niją, bet labai plačiai nuskam
bės ir per visą pasaulį, Faktai 
jau tikrai yra ivykę, ir tiems 
faktams reik tiesiai pažiūrėti i 
Bilijoninės sumos, kurios buvo 
ak is.

Iranas galutinai prakištas, 
sukištos beginklucjant monar
chinį Iraną, nuėjo vėjais (gone 
with the wind): Greičiausiai, 
kad tie ginklai atsidurs komu
nistų rankose ir ateityj bus at
suk Ii pieš pačią Ameriką. Kas 
bus tikrasis Irano valdovas — 
mula Ghomeini su save' parink
tu ministeriu pirmininku Mehdi 
Bazargan ar komunistai, kurie 
išplėšė visus kariuomenės gink
lų arsenalus — šiandien jau ne
gali kilti abejonių- Komunistai 
turimų ginklų Ghomeni negrą
žins, nežiūrint kaip jis juos be- 
maldautų. Sušaudyti generolai, 
reik tkėti, vien tik komunistų 
rankomis, bet šį kartą ne rusų, 
o amerikiečiu ginklais.

Įdomu ką veikė Irane tie de
šimtys tūkstančių amerikiečių, 
kurie taip puikiai buvo įsitaisę 
už šacho Rėza Pahlevi pečių? 
Nejau jie buvo pilnai patenkin
ti tik amerikoniškomis tūkstan
tinėmis ir gražiomis iranietė
mis? Kodėl Amerikos preziden
tai ir jų vyriausybės neįparei
gojo juos sekti Irano vidaus, 
gyvenimą ir daugumos žmonių

Amerikos užsienio špionažo įs-Į 
taigai, sutrumpintai tariant 
GI A. Gi Iranas nėra kokia pa
prasta valstybė. Ji yra didžiau
sia rakštis sustabdyti Sovietų 
Sąjungos veržlumui į Persian 
Gulf ir į Samti Arabijos pože
mio degalų versmes. O šitos 
versmės yra pačios didžiausios 
visoje Afrikoje. Bilijonai tų de
galų statinių plaukia tiesiai į 
Amerika. Ju netekus, Amerika 
atsidurtu baisiame vidiniame 
chaose.

šiuo atžvilgiu Irano gmklavi- 
i fną tektų pateisinti, nes ir iš jo 
degalai tekėjo į Ameriką. Be to, 
moderniškai ginkluotas Iranas 
pristabdydavo beribį Sovietų 
Sąjungos norą užgrobti Afrikos 
degalų versmes vien tik noria! 
Ameriką paklupdyti ant kelių. 
0 kas Amerikoj atsitiktų jai su
klupus, aiškinti nereikia, žino
me gerai, kad tiek Amerikos 
Kongrese, tiek jos aukštuose 
postuose, sėdi daugybė gerokai 
kairiųjų liberalų, kurie gal tik 
ir laukia lokio momento.

Dirstelėjus į antrą medalio 
pusę, tai viskas apsiverčia sta
čiai galva. Reikia vėl pradėti 
nuo klaustukų. O jų tektų sta
tyti gana daug.

l’ž nupirktus iš Irano degalus, 
Amerika sumokėjo1 Rėza l’ahle- 
vi’ui moderniausiais ginklais, 
perinusiais lėktuvais ir biiijo-

Grant ParkeM. ŠILEIKIS

KNYGOS ANGLU KALBA

n<t uodui įkandus 
:i karpa ant rankos

užp'uiiuotos kelionės skut.-mtis, 
į Meksiką, irgi aišku. Tai grynai!gali atsin 
bizniškas ir ekonominis reika-' ar veidu, 
las. Tam reikalui sutvarkvti ga-'i .. ,...
lutmai nepasisekus, ir grįzesi . , . .1 ‘ ; 1 dermatologas sako:namo be jokių numatytų sėk
mių, tuoj pripažino Ghomeini 
Irano viešpačiu, ši antroji pri- 

jpažinau) priežastis reiškia ne 
skęstančiojo griv- 

ku-tuvo. Be to. prie 
Ghomeini pripažinimo prisidė- 

i'glotl pažadai nenu- 
'stų.ių žemes degalų 

Amerikai. Kokias 
lurė< toks pažadas, 
neįmanoma numa- 

priklausys, ar. pasiskel
bęs pats Ghomeini save neribo- 

ministeriu pirmininku j tu Irano diktatoriumi, neprakiš 
Bazargan, r.epajėgda-Į savo nuosavos galvos. Tik š 

udaryti ministeriu kabine-Įkartą ne nuo šacho ir jo priete 
lių. bet nuo pačio jo bendrinio 
kų - komunistų.

Bus daugiau.

breihlaiua lūiiu. Vž lai vvuldlįu 
j

Jam 
baisu

ingus lik pats (JiUmeim. 
pasisekė Irane sukelti ši 
vidaus ardymeli tik dėka 
organizuotus Irano komu- 
parlijos paramos, nes vi-n stų

su didžiulių demonstracijų vir
davai daugumoje buvo gerai iš
prusinti komunistų agentai.

( Niekeno nepaskirtas ir nieke.į daugiau, kaip 
no nerinktas mula Ghomeini’bimusis už 
pats pasiskyrė savė neril>ctu

i valstybės vadovu. Reiškia, per 
j ilgus metus bekovodamas su r<; uk Ii
į šacho diktatūra ir išbuvęs ilgus! pardavimo 
; metus tremtyje, vėl grįžo į sa- pasekmes 
j vo tėvynę, tuoj sušaudė keletą 
kariuomenės geneolų ir pasida- tyi. T 
rė beribiu diktatorium. Jo pas
kirtasis 
Mehdi 
mas s 
to, pradėjo kalbą su komunistų 
partijos vadais. Kuc tas flirtas 
pasibaigs, 
go, šiom 

i reiškiniai.
Pirmoji 

pripažino 
vėl šį žingsnį ji padarė, nežiū
rint, kad Ghomeini yra fanatiš
kas religikas, jos tikrasis tiks
las yra pilnai aiškus. Iranas tu
ri būti komunistiškas!

; Kitas klausimas su Jungtiniu , . „. •, T7 i , > • • I do? Kas vra karna?J Amerikos Valstybių ChomemiJ 
pasikeitė, valstybė ja pasinaudoti. Jie užverbavo pripažinimu- Jo's pirmasis ryž-' 

' , aprūpino juos ^as’ ^ai kuo greičiausiai isgelbė- 
’ slaptais patarėjais ir ameriko- Irane gyvenančių amerikiečių 

‘ ~ ‘ ‘ . o amerikie-ls>'vyhes, nes amerikiečiai poli
pai. Didžiuosiuose Irano mies-.čiai, kurių Irane «buvo skaitoma tikai išsigando ten nepažeboja- 

' - - • - . mos komunistų veiklos. Antra.į
dovybėje užėmė aukštas pata* s^s pripažinimo motyvas jau 
rėjų vietas, visiškai buvo akli Yra v^sa^ kitoks.
ir Į tą pūliuojančią Irano vidaus Kokių tiksblų vedinas prezi- 
žaizdą nekreipė jokio dėmesio lentas Carter, nežiūrint Irane 
tol, kol ta žaizda neišsprogo.

nūs dolerių. O kur gi tie bilijo- modemic’sios civilizacijos.
nai nukeliavo? Šacho turtai, ži- Sovietai visą tą padėtį puikiai 
neina, padidėjo, krašto išvirsi- žinojo ir dėjo visas pastangas 
nis vaizdas į 
sumodernizėjo, bei žemasis luo-,Korano mulas, ; 
inas ir jam priklausantieji ne-’ 
turtingi žmonės, pasiliko tokie niškais doleriais.

J. išmina*. » IN THE DARK. Pikantiški} Ir ouvtyki
»pzašvsJ, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius. sains, gražiai laleini 
150 psl. Ksiua $2.50.

Or. Jucrai S. Ks-nclua, HISTORY O« LITHUANIA. Lietuvos ižtorijo 
sutrauka nuo cat senųjų amžių iki potsrio metu. Vidutinio formato, 14? 
oal. kainuoja S2.C0. . i

Dr. Juvxas B, Končiuj, VYTAUTAS THB GREAT. Istoriniai DLK V? 
tauto bruožai, paliečiant to Laiio Lietuvos vairiyoea ir joj kaimynų istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietai* viršeliais $4-0u.

Dangums, šią tnygu yra tinkamos dovanos Įvairiomis progom!*. Ja* h } 
kita* knyga* galim* įsigyt atsilankius I Naujiena* arba atsiuntus Čeki *’ 
Din1'ginę perlaidu.

NAUJIENOS
ITS# fcl'l HUrtoS Strut, Client., 35. fSSSS

tuose, šalia liuksusiniu namu,’tūkstančiais ii- kurie Irano va- 
rioksojo ir nuskurdusieji, ku-'< 
riuose gyveno neturtingi žmo
nės, ir kaip įprasta, dažniausiai 
su didelėmis šeimomis.

Žemdirbių tarpe buvo taip 
pat tas pat. Fabrikų ir padruo-' 
tuviu dabrininku, išskiriant de- 
galų iš žemės traukimo' ir ra_ 
finerijų darbininkus, ai lygini
mai buvo maži. Neturtingi žmo
nės - darbininkai ir žemdirbiai, 
matydami toki didžiuli luomų 
skirtumą, pradėjo šacho ir vi
sos Irano kariuomenės vadovy
bės neapkęsti, ypač labai gerus 
atlyginimus gaunančių karinin
kų. Be to, 92% visų iraniečių 
yra neatskiriamai prisirišę prie 
jų šventojo Koran ) (islamiška 
religija), ir jų didelė dalis visą|visi jo fanatizmą garbinantieji 
laiką neapkenčia naujų laikų pasekėjai įklimpo į sunkiai iš-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI l]‘ 
F J 

NAUJIENOSE GAL f A". A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
___JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A i. Gowen — MINTYS IR DARBAI, 230 psL, liečiančiu* 1908 

metų įvykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jauni* diena* ir susi 
rCpinima- ______________________________-___

Or. A. i. Gtmen — DANTYS, ju prleHūn, sveikata ir gro2»
Kietai* viršeliai*, vietoje $4.00 dabar tik----------------SXW
•Kinkžtaia viršeliai* tik --- ---------------------- ---------------

Dr. A. J. Gvmn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionė* po Kurop* į*pūdži»l. Dabar tik ---------------- S2.DĖ

taip pat vždnkyti pašto, atsiimtu* čakl «rb* menay erdarį prl* 
wrectytw kalne* pridedant 58c, persiuntime Išlaipam*.

NAUJIENOS.
ITS# S«. HALSTED ST. CHICAGO, OIL MSS#

šiuo laiku

parodys. gal neužil- 
dienom vykstantieji

Ghomeini diktatūrą 
Sovietų Sąjunga. Ko-

KAIP ATSIRANDA KARPOS?

Žmogus nustemba, pamatęs 
karpą ant veido ar kitur ant kū
no. Kaip ir kodėl atsirado kar
pę?

Karpa gali atsirasti bęt ku
ri c'j kūno vietoje, bet dažniau
sia ant veido. Kodėl tik ant vei-

Kalifornijos 
vyrai, kurie 

neatsargiai giliai ir skubiai sku
tasi, gauna Karpų. Taip pat ir 
moterys, k n ries skutasi savo 
blauzdas, gauna karpų.

Kadangi ksrpa \r;». virusų 
pašė.,a, tai pradrėskus kraujuo
ja, o tada sirusais galima dau
giau užsikrėsti. Norint karpo
mis atsikratyti, geriau kreiptis 
pas gydytoją. Karpas galima 
■‘užšaldyti" arba chirurginėmis 
priemonėmis pašalinti.

Yra žmonių, kurie taip pat 
įsipiauna ar vabzdys įkanda, 

j bet negauna karpų todėl, kad 
-'jų kūnas imunizuoja virusus, 
- juos sunaikina. Kas neturi savo 

kūno virusams atsparumo, tas 
turi karpų. Kartais ir pačios 
karpUs pasirodo ir išnyksta, kai 
kūnas turi atsparumo,

Pačiam karpas gnaibyti ar 
spausti nepatartina, nes karp: 
gali pavii-sti piktybine-

vykstančių revoliuciniu ivvkiu, 
kurie tiesioginiai liečia Ameri- 

siandien, beveik visuose Ira-Įkos gyvybinius reikalus, neati-J ^arPos
no miestuose, viešpatauja tikra- 
anarchija. Tokia anarchija ta-] 
bai naudinga tik komunistam, 
kurie prisigrobę įvairiausių mo
derniškų ginklų atidarė kalėji
mų duris ir į savo gretas Įjun
gė daugybę visokių kriminali
stų, recidivistu ir moraliniu iš- 
krypėlių. Jie visi gavo ginklus,! 
o tokiems tipams šaudymas su
daro didelį pasitenkinimą, ir 
jiems visai nesvarbu Į ką jie 
šaudo. Atrodo, kad Chomeni ir

TheDirGeli 
Difference
Anti-Gasmedicine 
Di-Gdaddstoits 
sootiiin<| 
Antacids.

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

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.

Extra strength with safety.Thafs common sense. That’s Anacin.

Gydytojai, šitą negerovę stu
dijuoją, sako, jog paprastos 
karpos yra lokalinis užkrėti
mas virusais. Virusai užkrečia 
odos celes tiktai kūno paviršiu
je, bet neina giliau i kūną- Kar- 

j pos gali atsirasti staiga, bet 
Įkartais trunka savaites, mėne
sius, net metus, kc'l pasirodo 
ant odos. * i!> 4
Karpa atsiranda isidrėskus, 

sutrenktoje vietoje, 
atsiranda

— Irano perversmo didžiau 
siu laimėtoju išėjo palestinie. 
čių vadas Jasim Arafatas. Jis 
gavo Izraelio ambasadą Ira
ne. Iš ten jis vystys savo veik
lą Artimuose Rytuose ir pla
nuos teroro veiksmus. Libane 
jam buvo nesaugu.

ypatingai 
neatsargiai

® Ilgiausias knatas jūrų lai
vams yra St. Lawrence Sea
way. Jis yra 189 mylių ilgumo, 
jungia Montreal! su 
ežeru. Kanalas buvo 
tas laivininkystei 1959
kainavo 70 milijonų dolerių.

Ontario 
atida ry' 

m. ir

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Ill.

• 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.
Į

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas'

Taupykite dabar
pas mus

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant! sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžiu šakas 
Žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsą ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami Išreikšti žodžiais jausmų tr^ml^u

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. Augustaltyt* - ViIJIOnlvnA, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina SI.—.
2. Jurpla Baltrušaltla, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmė*, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina S2.00.
S. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI, 155 psl. S1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 16S 

psl. Kaina $3.00.
5. Kloopas Jurgelionis, GLODI • L10DI. Lyrikos eilės, 105 pal. $2.00.
8. Anatolllus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
7. Nadas Rastanls, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

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

•‘Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00
11 Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-1i lyrikos knvga. 152 psl. $2.50.
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė^ 

Ual. 92 psl., $1,00.
13 Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00.
14’ Eugenl|us Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
1S. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $2.50.
18 Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lvtikos rinktinė, 180 psl. $8.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos Posmai 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3 00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderį,

į________ NAUJIENOS,........................
17S9 So. Halsted Street, Chicago, JUlnoli QM&8

i

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuviu kuriam rūpi gimtinio kraite laisvė ir lietu

vių ga*būvis, privalo susipažinti su žemiau iž vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jootas Kaminskai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolėevikų Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnakair liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Ilelvio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ .LIETUVOa 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. N'audakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir k^ jai žmonėi pasakė. 95 psl. ŠUO. Yra taip pst 
Jversta i anglų kalbą.

M Zoičanko, SATYRINtS NOVtLtSk Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 puaL kaina X2.

D. Kurttfk, KELIONt Į ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
telis ui pastabumą neapgauna Intunlito ir agitpropo propaganda bai 
ufauakaviiaaL Abi knygos paratytos lengvu, grafiu rdliumL

P. P. karki U, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 170 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina SX *

Vincas tamaltls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PA RA FT dJ K, 
M psL Kaina ŠUO. <

Bis ir kiti laidiniai yra rmnarri |
NAUJIBNOSK 1731 Sa. MALSTWD FIL CHICAGO, ILL. MSM

i

darW val>«4»mla ar%a visata M ylNr ir 
*sk( ar ptetarlvą it ari si

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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

UNIVERSAL
1800 So. Halited ft. Chicago, III. 60608

TUNA STIPRIAUSIŲ BKNDROVTŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮatAlft* im metal*. 4J1-8070
Įatajfo* platwoea Berną* mtohx>MI1*di* yWtal/tf.

a — MACJlMuoa, eatCAOO K ill Wednesday. February 21, 1979
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
UI 60608 Telef 421-6100

Pinigus reikli dusti pašto Mon*v 
Orderiu kart- - įlįs tymo

NAUJIENŲ raštinė atdaia kasdien, išskyrus sekmadienius, nuc 
9 vii ryto iki 5 va] vikaro Šeštadieniais — iki 12 vai.

Kas buvo įžeistas?

giau braunasi koloborantai? Ai- netiesa, kad ar viskas 
yra tvarkoje su lietuvių Chartos vykdytojais? Ar jie ne- 
suskaldė JAV mūsų išeivijos? Ar gi, netragiška, kad jau 
Vasario 16-sios šventės proga keliamas ei-zelis, kad jau 
vengiama susirinkti net prie tautinės Vėliavos pakė’> 
mo. Keliami ginčai dėl vieningo šios šventės paminėji
mo. Vengiama vieningai dalyvauti pamaldose už paverg 
tą Lietuvą. 0 kiek gi, dalyvavo mažai LB-nės veikėjų Ma 
rijos aukšt. mokyklos salėje šios šventės paminėjime? 
Kaip visa vertinti? Boikotu? Juk tai visų mūsų pareiga 
matyti tuos liūdnus, sakyčiau pasimetimo faktus, ku
riuos mato ALTos pirmininkas. Bet reikia apgailestau
ti, kad to nemato B. Kviklys, kuris įspėjimą suniekino, 
skelbdamas tai buvo jo grubi ir užgauli kalba.

Bet ar B. Kviklys nežino, kaip yra apirusi mūsų vie
nybė. Bendruomenininkai Amerikos teisme kelia bylas, 
užuot, ieškoję nesklandumams atsiradus juos išlyginti 
savo tarpe. Ar tai nėra vienybės ardymas, kad Vasario 
16-sios šventės proga LB-nės veikėjai grobsto savo Ben- 

'druomenei, ALTos renkamas, vienintelį kartą metuose, 
aukas laisvinimo veiklai? Kas siekia Vasario 16-ją su 
lieti į vieną, su kita tautine švente, tuo būdu sumenk’* 
nant mūsų Valstybės ir Nepriklausomybės atstatymo 
Aktą. 0 be to, kas Drauge atspasdino pagyrų recenziją 
Maskvos atsiųstam iš Vilniaus kamerinės muzikos an
sambliui? Kurio Draugo redaktoriaus dukra bendra

Tiesa, daktaras mano, kad
Draugo dienraštyje B. Kviklys (bk.), vasario mėn. 

13 dienos laidoj, atspausdino reportažą apie Vasario 16- 
sios Paminėjimą Marijos aukšt. mokyklos salėje, Chica
go je. Tikrai reikia stebėtis B. Kviklio tokiu piktu, dema
gogišku, tiksliau pasakius skandalingu atsiliepimu apie 
dr. K. Šidlausko, ALTos pirmininko, minėto j salėje, šios 
šventės propa pasakytą sveikinimą. Atrodo, kad dakta
ras sav? Laiba B. Kviklio nervus taip sukrėtė, kad jis 
pr ladęs dvasios pusiausvyrą, sudergė ne tik daktarą, 
bet ir patį ALTos veiksnį. Jei šitokį sveikinimo įvertini-. • 
mą būtų paskelbęs. "Tiesos” rašeiva, būtų aišku, ko. jis i 
siekia. Bet ko , siekia B. Kviklys, sunku suprasti.

Turėjau laimės dalyvauti tame minėjime. Girdėjau 
visų sveikintojų ir’pagrindinių kalbėtojų pareikštas mir
tis. Sakysiu atvirai, kad dr. K. Šidlauskas savo sveiki-0 
nime pasisakė mums visiems labai aktualiu reikalu, ku 
ris ypač ryškus tokių faktų šviesoje, kurie reiškiasi da
bartinio mūsų gyevnimo fone.

Ką gi ALTos pirmininkas pasakė, kad B. Kviklys 
buvo taip pritrenktas ir taip labai užgautas, jo paties žo 
džiais tariant, gi grubi ir užgauli kalba.

Mat, daktaras Įspėjo, kad mūsų išeivija būtų atsar 
gesnė ir išmintingesnė susidūrusi su okupanto atsiun
čiamais agentais, tai reiškia, kad jie nesusilpnintų mū
sų rezistencijos prieš pavergėją. Keista, reikia stebėtis, 
kodėl B. Kvikliui toks daktaro priminimas pasirodė gru
bus ir užgaulus?

Ar gi mes nematome, kaip jau nuėjo toli mūsų ben
dradarbiauto j ai bei tiltų statytojai? Ar gi, mes nemato
me, kaip dedamos pastangos įvairiais kanalais, plačiu 
mastu prasiveržti į kultūrbolševistinį bendradarbiavi
mą su okupanto samdiniais?

Man rodos, kad dr. K. Šidlauskas, būdamas ALTos 
pirmininku, vadovaująs kovai su mūsų tautos pavergė
ju, jo yra šventa pareiga įspėti išeiviją, kad ji būtų at- ’ 
sargi ir išmintinga, kad nepriliptų prie okupanto meš
kerės jos melo kabliuko. Bet ar tokį Įspėjimą reikia ver
tinti grubia ir užgaulia kalba, kaip ją B. Kviklys Drau
ge paskelbė? Ar gi, netiesa, kad į mūsų išeiviją vis dau-

darbiavo su atvykusiu ’š okupuotos Lietuvos enkvedistu 
Vytautu Kazakevičium?

Ar gi, šitokių faktų šviesoje nesimato, kur kaiku"i: 
iš mūsų stovi jau su išblėsusią ar blėstančia rėžis enoi 
jos dvasia ir kaip veikia paslaptingos okupanto agentų 
rankos? Bet kodėl B.Kviklys laiko užgaulia kalba dakta
ro įspėjimą būti išmintingais ir atsargiais? Juk mūs” 
pareiga dėl to budėti, o ypač turi budėti ir Įspėti mu- 
kiekviena proga tie kurie vadovauja lai / 
ja, B. Kviklys tok£ ^..Ktaro, ALTo^ .
alko įžeidimu ir komunistų ieškojimu, b 
sti, kas tie, kurie dėl dr. K. Šidlausko .žot. 
Buvau salėje, klausiau daktaro sveikinimo, r 
’au, kad tie, kurie po jo sveikinimo, jam sukėlė cv.-rk 
būtų daktaro užgauti. Jei Įsižeidė, tai tie okupanto -'g'?'- 
tai ar jo koloborantai, su kuriais mes turime būti a^sar- 
pūs ir išmintingi.

Iš viso, reik pastebėti, kad B. Kviklvs Draugė laba’JL 7 V CJ

iažnai paskleidžia nepasitenkinimo priekaištų, mūsų 
aisvinimo veiksnių adresu. Neseniai Drauge, vas. mėn. 
7 d., jis savo vedamajame apie laisvinimo veiksnius taip 
itsiliepė, būk jie daro netikslius ėjimus. Politiniai veik- 
niai anot jo yra pasenę. Partijos neturi tvirtesnių šak
ių nei Lietuvoje, nei tautoje, nei išeivijoje. Apie ALTą 
atsiliepia, kad galima padaryti išvadas, ši organizacija 
yra kaž kieno kontroliuojama. Įtaigoja, .kad tik LB-nės 
veikėjai veikia didelius darbus.

Taip pat, neaišku, ką jis norėjo pareikšti, kad ir to
kia užuomina: “Per tokį ALTos centrinės vadovybės ne- 
apsižiūrėjimą parinko Chicagos lietuvių taryba, tiek 
amerikiečius, tiek lietuvius kalbėtojus, kurie visiškai 
nesitaikstė prie ALTos puoselėjamos detentės ir jos ben
dradarbiavimo su komunistine Kinija”. Taigi kam gali 
būti aišku jo toks pareiškimas Altos adresu? Atrodo, 
kad B. Kviklys yra labai nedraugingai nusiteikęs prieš 
Amerikos valdžią, kuria nereiktų pasitikėti. Jei taip, tai 
jis turėtų padaryti aiškią užuominą, kurio krašto valdžią, 
mes turėtume pasitikėti. Kitaip gali šauti kam galvon 
mintis, kad tik Maskvos galybe.

A. Sviionis

Felikas Matulis

kelios pastabos dėl dr. L. Kriaučeliuno 
pasisakymo

verti mūsų organizacijų duris.(Tęsinys)
•>. kartą metuose, Vasr

' .""tės proga, r .n.
-.1-niino
aukas rinkti -

es. Ir jeigu LB-iiė ja 
. ..ongresams surenka k 
lines sumas, tai Bendruo-

nės reikalams galėtų surink- 
ts'p pat nemažai. Teks Ben- į

'eatrodytų, kad tos durys mū- 
jaunimui lys b5 ■ užklestcs.

'emarstt, ■ 'i ; • ■•.viu or-‘ v
ūzacija yra jai ii už-
"idusi dor's. Gal daktaras

r-, lonėtų, bent jų vieną išvieš* 
i, kuri jų nenori turėti jauni

mo savo tarpe? Kitaip tik tuš- 
: čias jo burnos aušinimas . . .

’• uomenės grcbstvmas Altos O w
enkamų aukų laisvimmo reika- 

' ims, redo jų geros valios sto
ri. kas veda prie lietuvių vie
nybės ardymo. Ar gi, jie nešu
lį anta, kad reiktų vengti viso 
'.o, kas kelia mumyse nesantai
ką, skaldymą. Nejaugi, šitokia 
proga surinkti keli tūkstančiai 
dolerių daugiau reiškia negu 
vienybė mūsų tarpe?

Kaip nejauku skaitjdi spau
doje tokių tituluotų šviesuolių 
lietuvių pavardes, reportaže iš 
Detroito, kurie pasišovė Vasario 
16-sios proga būti aukų rinkė
jais ne laisvinimo akcijai, bet 
LB-nės reikalams, kaip anta\ 
dr. Adolfo Damųšio, Kęstučio 
Kęblip, Vandos Majauskienės, 
dr- Vytauto Mąjaųskd, dr. Alek
so Zotovo ir kitų mūsų visuo
menei mažai žinomų.

Jaunimas ir mūsų 
organizacijos

Dr. Leonas Kriaučeliūnas sa
vo pokalbyje pareiškė, kad mū
sų jaunimui reikia plačiau pra-

Del Lietuvių 
Bendruomenė skilimo

Daktaras apgailestauja, jam 
skaudu kalbėti apie dvi LB-nes. 
Mums reikia vienos stiprios 
LB-nės. Kas tam galėtų priešta
rauti. Bet iš jo visuomenė _tu- 

įrėtų išgirsti, dėl ko Bendruo
menė suskilo'. Manau, kad jis 
žino tas priežastis. O jei žino, 
tai kam nutylėti? Visi žino, kad 
suskilimo* kaltininkė yra viena 
siaura grupė, kuri pasišovė ne 
tik LB-nę paglemžti, bet esa
mas kitas Amerikoje lietuvių 
Organizacijas, federacijas ir net 
laisvinimo veiksnius.

Tokio užmojo siekia viso
kiais būdais, net kreivais rin
kimais. šiandien LB-nė yra ta
pusi gryna politine partija, ku
riai nepriklauso visi lietuviai. 
Apie lietuvybės išlaikymą ji jau 
beveik nekalba, nei rašo'. Ji ty
li ir aiškiai nepasisako prieš 
bendradarbiautojus, tiltų staty
tojus, jaunimo gabenimą į kap- 
sųkinius kursus.

1 WBWS
(Tęsinys)

Atrodo, kad lyg ir atsidėkodami už pri
jungimą rusai pataisė rytinę Lietuvos sieną, pri
dėdami Švenčionių, Vidžių, Kazėnų, Adutiškio, 
Rodūnės bei Deveniškių rajonus — grynai lietu
viškai kalbančias sritis. Karo pabaigoje dar buvo 
grąžintas Lietuvai ir 
žoji Lietuva 
dyta. DaJ’s j 
rėš par 
kinai 
1 U3t

nė turi būti paklusni savo valdžiai, nes nepaklus- 
Jnumas veda prie chaoso, gi neišmintingas karo 
jėgų panaudojimas padaro kraštui nepataisomos gavojamą, kąd tpje mirtinoje kovoje abu milži- 
žalos. Todėl valdžia turi gerai apsisvarstyti pirm Ų1“ ~
negu ryžtis kariauti. Besvarstant įvairias gali- kelti.
mybes, buvo nuomonių, kad reikia bent simboliš-1 Iš kitos pusės, tuo ipomentu mūsų karinome- 
kai pasipriešinti. Berods, buvo planuojama ati- nė nebuvo tinkamai pasiruošusi. Atsarginiai ne
traukti visą mūsų kariuomenę už Ventos-Dubysos- (buvo pašaukti, kariniai daliniai uždaryti kareivi- 

tynėmis, trauk- Inėse ir susilpninti, išsiuntus artileriją į poligoną.
Kariuomenės vadu buvo pastatytas prielankus ru
sams gen. Vitkauskas, kuris viską palikęs išsku
bėjo Į pasieni sutikti okupantą. Vietoj įsakymo 
pasipriešinti, kariuomenė gavo parėdymus “drau-

Nemuno ir iš čia, stabdomom s 1 
tis į Vokietiją. Bet ar spėtume pasitraukti, moto-

ir Klaipėdos Kraštas, bet Ma- [rizuotoms jėgoms ir didžiuliam oro laivynui puo- 
ivo Potsdamo Konferencijos suskal-1lant ir kiek galėtume priešintis daugeriopai skait- 

maždaug 54 laipsnio 20 min. šiau-
■u

lingesniam priešui? Greičiausiai visi būtume žuvę

balsuojant Į Besdruomenės Ta
rybą, galima tą skilimą išlygin
ti. Išrinkti tokią Tarybą, kuri 
būt visiems priimtina. Tai tušu 
jo žodžiai, juos kartoja ir po
litinės bendruomenės parti o5 
vadai. Gyvenime faktai parodė, 
kad tie, kurie buvo p-.ei . 
Bendruomenės partijos užma
čioms, turėjo iš Tarybos nesu
laukę teremino pabaigos pasi
traukti, nes suvažiavimuose 
jų balsu visai buvo nesiskaito
ma, jie buvo sutinkami ir paly
dimi pasityčiojimais.

(Pabaiga)

37,000'DOLERIŲ UŽ
28 ŠUNŲ IŠLAIKYMĄ

LORAIN, Ohio. Miestas tu
rėjo iškelti Ruth Cranage iš 
jos namo, nes reikėjo prapla
tinti prakybos centrą." JoŠTha- 
mas buvo įvertintas 30,000 do
lerių ir ekstra 15,000 dol. per
sikėlimo išlaidoms.

Ji turėjo 28 šunis. Pagal įsta. 
tymą tie šunes yra jos privati 
nuosavybė ir miesto vaidyba, 
privalo jais pasirūpinti. Jie bu 
vo patalpinti gyvulių ligoninė, 
jc ,kas miestui kainavo 37,000 
dol. jų išlaikymui.

Persikėlimui yra nustaty- 
tytas laikas,tai yra 12 mėnesių, 
Per tą laiką “šunų ponia”,kaip 
miesto gyventojai ją pavadino, 
atsisakė keltis, jos nuomone, 
į netinkamus jai namus. Mies*‘ 
to valdyba sutiko mokėti tas 
dideles išlaidas, nes apskaičia
vo, jeigu būtų iškelta byla, ieš
kinys 1,2 mil. doleriu. V 7

netrūksta. Tai gal protingiausia išeitis ir buvo: bos, dėl žodžio ir spaudos laisvės, dėl laisvės sa- 
tausojant savo jėgas, laukti karo pabaigos. Buvo, vojo krašto, dėl nepriklausomos Lietuvos valsty- 

’ -..................... *’v* bės atstatymo turės baigtis pergale. Mūsų parei
ga padėti jiems toje kovoje. Nuolat ir nuolat pri
minkime tą pareigą mūsų priaugančiai kartai. Tą 
ryžtą ugdykime joje, kad tas darbas ir toji kova 
lesilpnėtų. Kad nepailstume, žiūrėkime į ateitį su 
iltimi, prisimindami mūsų didžiojo dainiaus

na isusmpks ir pavergtos tautos vėl pajėgs atsi-

prisimindami mūsų didžiojo dainiaus

- maždaug 54 laipsnio 20 min. siau- tingesniam priešui: vrieiciauai<ii vio- muluuic —r   ------------------------------- o— r —

su Karaliaučiumi buvo pavesta lai- dar savoje žemėje. 0 jei pavyktų pasitraukti Vo-Įgiškai” sutikti Sovietų Sąjungos karius.
kos sutarties pasirašymo, administ- kietijon, pas savo antrąjį priešą, ką ten rastume? T —.

— • . ’r'*. . . , <i—i_j • ‘i’ii'innrfi i v.^ViAPin sivrni'isis; rrl

pavadino tą sritį “Kaliningradskaja Oblast”, su
rusino, išvarydami vietos gyventojus ir koloni
zuodami rusais. Likusioji Mažosios Lietuvos dalis, 
į pietus nuo vadinamos “Potsdamo Linijos”, ati
teko lenkams, kurie taip pat, kaip ir rusai, kolo
nizavo ją lenkais.

AT

tra-
por

Po okupacijos Lietuva pergyveno d. 
q_., -ų žudynių kankinio.

; c ..k imu, žr. 
— ,..io. bet taip pat n

. . . nartizanų sukilimo ir ji
tcj'zacija, rusinimas, I

..„vrua.', tęsiasi iki šių dienų. Neužmirš- 
i valandėlei, kad į mūsų kraštą įsiveržė 
i barbarai, Čingis Chano palikuonys. Jų 
ir įgimtas instinktas žudyti ir naikinti ki- 
as, kaip Damoklo kardas kabo virš mūsų 

_____ t Tad laikykimės mūsų senuolių išminties:
tautą. Tik prisiminkime kas ištiko Pavolgės vo-j būkime narsus kaip liūtai ir gudrūs kaip žalčiai, 
kiečius, Krymo totorius? O išmarinimas bedu Į Lietuviškoji rezistencija nenuleidžia rankų.
12-kos milijonų ukrainiečių? Genocido pavyzdžių Lietuvių kova dėl žmogaus teisių, dėl savo tiky-
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O juk bus gi kada, 
Prisikels Lietuva — 
Neveltui ji tiek iškentėjo...

D aga šiai paskaitai, be asmeniškų pri> 
| minim p imta iš LE XV-jo t. — J. Brazaitis, PIR-
|M0JI SOVIETINĖ OKUPACIJA, Bronis J. Kas- Į 7 T....... " NATIONS; Owen J. C. Norem,i
• s ; n ' HUANIA, Thomas G. Chase,
T' STORY OF LITHUANIA, Juozas Audėnas, 
TBVL'NTY YEARS’ STRUGGLE FOR FREE

DOM OF LITHUANIA. J. Andrius

Kiec>ų armijas
.meras kor

Gal, pastumdėliais įjungti Į 
Rusijos stepėse arba du j L 
jos stovyklose.

Dauguma vyriausybės narių buvo nuomonės. Į 
kad didysis karas dar tik įsiliepsnoja ir nežinia į 
kuo ir kaip jis pasibaigs. Esame neskaitlinga tau- 
!ta, kiekvienas žmogus mums yra brangenybė ir kime ne 

Dažnai girdime priekaištų mūsų kariams—[negalime leisti tūkstančiams mūsų jaunų vynj laukini a
- — . . « • _ _ 2, * y

ų Sąjungai. Rusai, nieko nelaukdami, ~ ■ ■ n

kodėl nesipriešinta agresijai ir leista be šūvio oku- Į 
i-uoti kraštą, kai kariuomenės išlaikymui buvo 
u’eK ai g ’č«ų skiriama ir tiek daug aukota?

K it kvier. m turi būti aišku, kad ginkluotosios 
jėgos yVa-krašū valdžios žinioje ir tik ji gali jas 
panaudoti kada kur ras re'kalinga. Kariuome-

žūti beviltiškoje kovoje vien dėl prestižo, ] 
tant visą tautą mirtinan pavojun, nes prie? 
abejo žiauria' keršytų, gal net išnaikinti

za-
>ija *

i ksrs 
•as be į tas <

•S
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tree.

EUDE(Tęsinys)

ENIAUSL4. IR DID2LWS1A LaIDOJIMO ĮSTAIGA

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME

OI®

* A3A1115

KE 1 ILLS HlELlUMAfi

AMBULANCI 
PATARNAV1 
MAS DIENA 

IR NAKTJ

RO-

Uit, c. K. BOBELIS 
•rtKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ

TURIMI 
KOPLYČIA* 

VISOSE Ml ESI 
DALYSE.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■

fe.

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, FL 337lt 
Tel. BUJ-J&4-3020

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš ivairiy apstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

— Jei žinote aameoia, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 
šoųie ątsiųsti jų adresus. Mes

immendoūs ramu the four seconds 
THAT DECIDED A 

WORLD CHAMPIONSHIP 

Fate and four seconds—data* 
mined the world heavy weight box
ing title when Champion Gene 
Tunney went down for the "long 
count’1—14 according to boxing 
history—and came back to defeat

g “Lietuvos Aidai’ 
J2L ...KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
fUll _ Programos vedėja

Pirmadieniais ir an trad i e- 
niais 9c00—3:30 vah vak. 

Penktadieniais 0:30—10 vaL vak. 
šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
is WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tdef. 778-5374

oo, jULq Ave,, Ciceru, ui. t*iiuDo. ULjinp’t £-jluu

■ ------------------------ ... . ■ , ■. k. Lowe, N.H.F.L. UP

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashions 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

Perk Up The Kitchen For Holiday Entertaining

UK. VlT. TAURAS 
tfYOYIQUAS IK «^1KUKUA» 

,«iKir* praktika, spe^ MOTERŲ lig^. 
Ofisas 2652 WEST 5ytn SlR'JET 

Tel. PR 8-1223
JiJlbu VAL... pirm., arm ad., creciau. 
i penia. 2-4 ir o-a vai. vak. Sesiaaic- 
•«uo 2-4 vaL popiet ir ictu lai Ku 

pagaį susitarimą

Ju. laUl V. DAlCGlb 

UYDYIūJAS IR CHIRURGAS 
Wcsicnesier Lommurury klinikos 

mcoicmos airekiorius
lY3a S. Ma..he.m <xd., We;» Chester, IL. 

čj uaiDO oienoims ir 
a—d vai.

iei.; aox'X/x/ area 6oz-z72č

MOTERŲ LIGOS 
^iNEKOLOGlNtž CHIRURGIJA 

S449 So. Fuiaslu Rcl (Crowford 
vOtcai Tel, LU 5-6446

i UX) . pagčU susitarimą

* * oeauuiupAa, mainomu 374-&uh

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

Pirmininkas V. Samaška nuo 
scenos pareiškė: “Aš manau, 
kad pirmininku būsi ilgai. (Vėl 
Igas plojimas).

Jo ekscelencijos vyskupo V. 
Blizgio sveikinimo kalba (Krei- 
pinimąsi praleidžiu).

SOPHIE BARČUS
RADUO iEIMOS VALANDOS
Viso, programos Iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30 
vai. rjto'.'’-'*''

Vedėja Aldona D* u km

Telef.: HEnrioek 4-24] j
7159 So. MAPLEWOOD AVI 

CHICAGO, ILL. 60629

PERKRAUSTYMA1

MO VING 
Leidimai — Pilna apdrauca 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

cotta tone of the cushioned 
GAF sheet vinyl floor. Then, 
the textured stucco walls were 
painted a pale sand-beige. 
Mixing a bit of country 
warmth with streamlined con
temporary, a natural look was 
further emphasized with straw 
baskets, rush-seated chairsand 
butcher-block countertope. 
The round table with its soft 
cloth provides a graceful 
accent among all the square 
corners. Extra seating is a 
comfortable bench cushioned 
in easy-care polished cotton, 
in chocolate, with blue and 
terra-cotta stripes. The sleek 
no-wax vinyl floor covering is 
GAF’s new “Belmont” from 
the GAFSTAR Softred line, 
featuring a diagonal geometric 
against a pleasingly textured 
background. Easy to maintain, 
there are five colorways styled 
to complement or coordinate 
with the latest appliance 
colors.

With minimal effort and 
lots of imagination, you too 
can achieve a decorator look 
in your kitchen. Just add a 
patterned floor and lots of 
color and you're ready for 
holiday entertaining _

r. SwEiKlS, 0. P.
■arg aparauu - Protezai, awo. pau- 
WE iiazai,. Speciali pagalba fa_>]cnu. 

k (Area SuQDoru? nil.
w-—4 ir o- -a. ^°gtarlipniaig y_ x

■iM> W»si eStu jL_, uhicagu. KI. 6OeZ) 
feiet.: PKoao^t S-5W4

242* VYJbttl t>SlB olXbS. 
M14 WEST 23rd PLACB 
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PUoe Hilk, iVL S74-44U

1 package (4-serving size)
vanilla flavor pudding 
and pie filling 

Z cups milk
2 egg yolks

Combine pudding mix and 1/4 eup of the milk in saucepan; 
blend in egg yolks. Add remaining milk. Cook and stir over 
medium heat until mixture comes to a full boil. Remove from 
heat. Add extract; then fold in beaten egg whites. Cool, stirring 
occasionally. Spoon into individual dessert glasses; top with 
peaches and garnish with prepared whipped topping, if desired 
Makes 3-1/3 cup* or 6 serving*.

President of Board cf Com
mission of Cook 
lindis G. W. Duaz

Congress—. _
Congressman Aiunzio 
įgaliotinis J. (Park,
ir Illinois State senatorė P 

Pullen.

TEL------BE 3-5893

Uli. A. 15. UluL y LCKAb 
uimiivJaQ IK tniKUixuxa 
drc\.<MLroE AKIŲ LlGuS

Jyv? west lUJrd Srreer 
Vdiauaos pagal susitarimą.

Trumpai ir Vasario 16 minė
jimo dienai nepritaikytu žodžiu 
ir chieagiškiams mažai žino
mas, sveikino Dr. Vytautas 
Dambrava.

(Bus daugiau)

Vasario 16 šventi 
proga, sveikinimo ž 
valdžios atstovai:

— Irano šaclias labai apgai 
lestauja, kad jo karo vadai ne 
mokėjo organizuoti pasiprieši
nimo gerai ginkluotoms komu 
nistų gaujoms.

ja. Mūs žingsnius turi lydėti ir 
šviesa ir tiesa, tada tik mes ga
lime tikėtis, kad mūsų eilėse vie
nybė žydės. Negalima skelbti 
demokratijos o praktikuoti dik
tatūrą. (Ilgas plojimas).

Amerikos Lietuvių Tarybai 
su jūsų parama ir Dievo pagel- 
ba stengsis ir toliau tęsti tą pri
sidėjimą prie tautc's laisvinimo 
r stengsis visais būdais ir atei-l Ihompson, 

tyje lyginti visus mūsų visuo
menėje kylančius nesutikimus, 
kad mes galėtume tikrai verti 
vadintis tos didyxyriu žemės 
vaikai. Ačiū. (Ilgas entuziastin
gas plojimas).

i Pagaliau mes jau prieiname 
j prie to, kad pradedame laksty- 
• ti paskui tikrai žinomus sovie
tams parsidavusius lietuvių tau
tc's poli trukus. (Plojimas). Mes 
neturime kelti panikos dėl mūsų 
tikro ar tariamo susiskaldymo, 
nesusiklausymo, bet mes taip 
pat neturime pretenduoti, kad 
pas mus jau viskas tvarkoj. Ki- 

i taip mes šitų reikalų nepagerin
sime, nepataisysime. Lietuvių 
charta, kuri turėjo apjungti vi
so pasaulio lietuvius, kaip bro- 

(! liūs bendram veikimui. Dabar 
j atsitiko taip, kad tą Lietuvių 
chartą, jos vykdymą turi tik
rinti Amerikos teismas. Yra 
kas nors netvarkoj, arba su ta 
pačia charta. arba su jos šiuo
metiniais vykdytojais. Mes tu
rime gilintis Į savo himną, ku
ris yra tautos kraujo evangeli-

With the holiday season 
CLpon us, you’re sure to be 
enjoying festive activities with 
family and friends. You’ll 
probably be doing lots of en
tertaining right in your own 
home, so why not perk it up?

Since more entertaining 
takes place* centered around 
the cozy kitchen, you can 
start there. Guests love to 
gravitate there when a meal is 
being prepared, so make it 
dual purpose: a place to serve 
a meal and to visit with 
friends.

Your kitchen must be func
tional but you want it pretty, 
too, not just for guests, but 
for yourself as well. Nothing 
boosts your morale like beau
tiful colors and a play of 
different textures. Let your 
imagination soar and you Hl 
be delighted with your own 
creation.

In the contemporary kitch
enette shown here, note how 
the color keynote lies in the 
vibrant geometric-patterned 
floor coverings Using the 
floor as a starting poftit, the 
creamy apricot paint on the 
cabinets and door were done 
in a softer hue of the terra

Lietuvių Žagarės Uubo me
tinis narių siisinnkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 25 d. 1 v. 
p. p. Anelės Kojak salėje, 4500 
S. Talman ave. Nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra svarbių 
reiklų aptarti ir laikas užsimo
kėti nario duokles. Bus ir vai
šės. Rožė Didžgalvis, rašt.

UK.KE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, KU^LES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST t>3rd STREET 
Vai. amrad. i—4 popiet, 
Ketvirto. 5—7 vaL vak. 
Utis© telef.: 776-2^60 

Kezidencųos teicr.; 448-5545

Dxv. rKAiSK FLiECKAS

Ur i vmE ikiSTAS 
AAU5A LLLTUV1SKA1 

zoao w. 71 St. Tel. 73/-5149 
l'iKLiaa alus. Frnaiko akinius 

‘‘contact lenses’”
Vai. agal susitarimą. Uždaryta

Fresh x .ches and įr , » .resistible combination
when it comes to summer desserts. Almond Custard Cream is 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vanilla flavor Jello-O pudding and pie filling — 
the cooked version — enriched with egg yolks and discreetly 
flavored with almond extract. Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches, 
it’s a dessert to savor on a sultry day.

Almond Custard Cream
teaspoon almond 

extract
egg whites, stiffly 

beaten
Sweetened sliced fresh 
peaches

Brangus lietuviai, šiandien aS 
’au bažnyčioje kalb jau, jaučiu 
Lad jau ir užkimau, tai aš no- 
iu trumpai savo sirdlcs jaus

mų pakartojimu pareikšti, kad 
-lieko nėra brangesnio, kai ke- 
mujant per lietuvių kolonijas 
matyti visus lietuvius kartu, ar 
.ai bus katalikas, ar tai bus or
todoksas, ar jis bus evangeli
kas, ar kitokios religijos, kada 
mes esame kartu. Taip pat ne
paisant mūsų įvairių pažiūrų: 
poliLnių, pasaulietinių ir pana
šiai. Keletą žodžių as tikrai no
rėčiau atsiminti ir jums tai pa
tarčiau, čia pasakytų Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininko 
pone Šidlausko ir kitų. Mes bū
kime savo tarpe geradarbūs ir 
išmintingi, svarbiausia būkime 
vieningi. (Plojimas), ši diena 
tebūna mums paskatinimu, pri
siminimu, kad turime skirtingų 
nuomonių, tai turime išmintin
gai, kultūringai pasikalbėti, bet 
nesibarti. Telaimina Dievas 
mus visus, svetur esančius ir 
kartu su visa tauta Lietuvoje. 
Dirbti ir krutėti, kol Lietuva 
bus laisva. Ačiū. (Plojimas).

Valdžios atstovų 
sveikinimai.

"Dievas yra Šviesybė ir jame nėra jokios tamsybės" — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus, Viešpats Jėzus Kristus yra "ti

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

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

Proklamacijas paskelbė Uli-! 
State gubernatorius J.

Chicago miesto 
mayčiras M. A. B’ilandic ir Pre
sident of Board of Commission 
of Cook County of Illinois) 
George W. Dunne.

count

Jack Dempsey and retain his chic> 
pionship.

It was the night of September 
22nd, 1927. A rabid crowd had 
paid $2,658,000—the largest in 
fight history—to witness Dempsey1! 
attempt to regain the crown he had 
lost the year before. Both fighter! 
were in superb shape but Dempsey, 
the challenger, was tar superior io 
the Dempsey who lost the title.

Referee Dave Barry, at the be
ginning of the historic battle, re- 

d both contestants of the, new 
commission ruling: in a 
wn, the count would not 

ted until the aggressor had 
reared to a neutral corner. The 
gong sounded and the battle was 
on. For the first six rounds, Tunney 
was on the defensive with Dempsey 
pounding him, trying io break 
down his guard. The seventh sa'W 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to" the head. A 
right caught Tunney on the head 
and reeled him against the ropes. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tunney was down for 
the count

Bedlam broke out in the stands. 
Impetuous Dempsey had formed 
the habit of hovering over his vic
tim in ail his previous fights. Be
fore the referee could persuade him 
to return to a neutral comer, the 
Timekeeper had reached the count 
of five over the prostrate Tunney. 
Jack immediately back-pedalled to 
an off comer and the count was 
renewed. At the count of nine- 
fourteen seconds after the knock
down—Tunney had regained ha 
feet

In the remainder of the rounds, 
Tunney recuperated and out- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain his title.

This was Dempsey’s last great 
fight. Tunney retired from the ring 
a year later still the champ. Box
ing history has never repeated the 
“long count,” but boxing fans still 
whip the controversial bout into 
flames at the mention of the Ma
nassa Mauler and the Marine. Par
ticularly remembered is Dempsey, 
^hose disregard during four pre
cious seconds of the new ruling re
sulted his failure to regain the 
heavy ■•fcht boxing

the world.

Compare! Dristaif Tablets 
relieve more colds

I miseries than Contac
orAspinn. | DiisianjjCcr-taci1 Aspirin 1

1 Nasal Congestion ; 1 ?
1

i i1 Runny Nose / /
j Aches & Pam / ! /
Į Fever /_ _ 1 /1

■n
or
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..



Lietuvos diplomatijos šefo Stasio 
Lozoraičio kalba pasakyta per radiją 

Nepriklausomybės šventės proga
Vasario Hrosk's dieną mini- nai pripažintas, buvo patvirtin
ąs svarbiausias Lietuvos nau- tas pačios tautos laikysena ‘f 

Laisvėje mūsų tauta 
buvo pasiekusi didelės pažangos
visose valstvbinio ir visuonie-

m 
jo-ios istorijos įvykis. Tą dieną; darbais. 
1918 metais tautos atstovai, iš. 
rinkli j Valstybės Tarybą, pas 
ketbė mūsų sostinėje Vllmujej mnio gyvenimo srityse. Sociali- 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės atstatymą.

Tai buvo istorinis teisingumo 
aktas. Isterini 
vių tauta, pasinaudodama 
ma tarptautinės 
kiama jai proga, tuo aktu pa
darė sprendimą, 
siems laikams — vykdyti savo 
suverenines teises. To akto tei
singumas 
sų tauta, 
rusų jai 
saugojusi 
tikėjimą, 
tyli svetimųjų jungu ir sugrišli 
Į suvereninių nepriklausomų 
valstybių tarpą.

šis tautos sprendimas, tarp
tautinės bendruomenės visuoti-

i nė lygybė, tautmės kultūros ug- 
■ dymas. mokslo ir visuotinio 
.švietimo pažanga, patriotinis

> todėl, kad lietu- jaunimo auklėjimas, ekonoini-
nė gerovė, vis:1, tai buvo aiškios

padėties
P:tej. pr būtinos mūsų nepriklausomo

gyveninio savybės, prie kurių 
priklausė taip pat Bažnyčių lai-j 
svė vykdyti savo misiją. J * 

Laiminga krašto vvstima'i 
nutraukė Sovietų Sąjungos puo
limas ir jos primesta Lietuvai 
okupacija, šis smurtas buvo pa
ruoštas ir įvykdytas einant So
vietų Sąjungos ir hitlerinės Vo-ty---------------------- - ----- -------
kietijos slaptais susitarimais iš; pažeidžiančių tiek civilizuotos 
1939 metų rugpiūčio 23 dienos] žmonijos teisingumo jausmą 
ir rugsėjo'28 dienos, kuriais bu-j^e^ nuostatus, tiek mūsų tautos 

; į pagrindines teises ir gyvybinius 
interesus. Hitlerio nebėra, bet 
jo anų laikų sovietiniai bendri
ninkai tebelaiko Lietuvą oku
puotą ir komunistinės santvar
kos prislėgtą.

šis smurtas, civilizuotojo pa
saulio pasmerktais, , negali pa
naikinti Vasario 16-os dienos 
Nepriklausomybės akto, kuris 
palieka galioje ne tik teisės at
žvilgiu, bet — ii* ypač — mūsų 
tautos sąmonėje.

Tas aktas dabar turi papildc- 
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reinia rezervuoti vietas Įm?- Pagrindą taip pat žmogaus 

Iš anksto — prieš 45 -60 dienų.

aliojanlį

glūdi lame, kad inū- 
niekada nepripažinusi 
primesto smurto, iš- 
savo kultūrą, kalbą, 
turėjo' teisę nusikra-

vo nustatyta sunaikinti Baltijos 
Valstybių nepriklausomybę.

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

žSfceėt American Travel Service Bureau 
. S* Western Ave., Chicago, Hl. 60643

<="^ Telef. 312 238-9787
- Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus kraštus; t 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiam? inter. Į 
macijas visais kelionių reikalais.

šįmet sueina 10 metų nuo lų 
gėdingų susitarimų sudarymo,

teisėse, kurios pripažįstamos 
civilizuotųjų valstybių ir kurių 
vyriausią išraišką sudaro tau- 

SKAITYTOJŲ VAJUS į XTS ’valstybinę nei,riklau- 

Šis įsitikinimas telydi lietu
vių tautą jos. sunkiame kelyje į 
laisvę, jos pasiryžime išsaugoti 
savo kalbą, kultūrą, sąmonę, 
valstybingumo jausmą, tikėji
mą, išlaikyti senosios kartos 
vienybę su jaunimu.

Tai sakydamas Vasario’ 16- 
-osios šventės proga, aš nuošir-

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus Lial* 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
ru juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip, pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
riekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei. 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo Ta jaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytoj arng.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio,j ,
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė idziai sveikinu Lietuvos Diplo- 
trfjų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti! 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, ‘ 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
intorė M Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude- 
niniame Naujienų piknike, .. ’ i t ; i

matinės Tarnybos vardu mūsų 
tautą krašte, siekiančią nepri
klausomybės atstatymo, ir už-

sienio lietuvių visuomenę, vie
ningai remiančia ši tautos sieki.

C* V *

— Dail. Jurgio K. Račkaus 
kūrybos parodas atidaroma šį 
penktadienį, vasario 23 d., 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro gale
rijoje. Ji tęsis iki kovo 4 d. Lan
kymo laikas šiokiadieniais 7-9 
vai. vak-, o savaitgaliais nuo 11 
ryte' iki 9 vai. vak. Dail. Račkus 
gimė 1927 m. Kaune, 193-1 m. 
su tėvais atvyko į Kanadą. Me
ną studijavo Detroito, Toronto 
ir Parvžiaus mokvklose. v

— Toronto Mažosios Lietuvos 
Moterų Draugija ruošia tradici
nį šiupinį su programa vasario 
27 d. Prisikėlimo parapijos sa-

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
direktoriais išrinkti: Stanley 
Balzekas Jr-, Bruno Klemka, 
Kazimieras G. Oksas, Vincentas 
Samaška, Vyto Shukis, Anta
nas G. Stakėnas, Juozas P. Sta
naitis ir Raimondas Wertelka. 
Garbės direktoriai yra William 
J. Kareiva, Petras P. Vilkelis ir] 
Feliksas Raudonis.

— Anna Savickienė iš Bea
verville, Ill., vasario 22 d. sven-

Naujienoms reikalingas
Visas Ir visas kviečiame 1 didžiąja talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu akaitytoJu reikalams 
praioma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomia. Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

Namej, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSI MOK ĖJIMAIS 

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7-774?

O GERIAUSIAI ČIARegistruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau ___ __
26-tus metus veikiančio j įstai-'garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 

. ■ r.-.. <-rk» f Jlov-lzo QQ7 OAA
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir

!zu šildymai, Brighton Parke. $37,000. 
į ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namu apylinkė.

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

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stopas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už S41.800,

MODERNUS 15 metų mūro namas.
2 butai ir profesionalui liuksus ofi- 

Gausus namų pasirinkimas į ^ar^^itaDSybė^SSO.^ 
pietvakariuose į GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar-

BUDRAITIS REALTY!au-;tc parke-
j , ’ MODERNUS z aukštu mūro namas,
i Įvairi apdrauda —INSURANCE apie S13.000 pajamų. Geros sąlygos.

— Trijų Uetuviškų parapijų BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- M^uctte Parke.

čia savo gimtadienį. Jc’s labai 
gera draugė ir parapijietė Rožė 
Didžgalvienė ta proga pratęsė 
vienerieins metams jos Naujie
nų prenumeratą ir siunčia šį 
sveikinimą: “Miela Onyte! Svei
kinu Jus švenčiant gimtadienį. 
Linkiu geros sveikatos, laimės 
ir daug saulėtų dienų”.

Notary Public
Insurance, Income Tas

2951 W. 63rd St. Tel. 426-7878

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0300.

Marquette Parke.

Moteru Draugijos Toronte ruo
šia bendrą koncertą kovo 18 d. j 
Toronto Lietuvių Namuose.! 
Programoje dalyvaus pianistė 
dr. Raminta Lamsatytė, Ham-' lemont, ILLINOIS 
burgo operos solistė D. Sage- Elegant spacious ranch with 3 bed- _ 

... , r> , i. rooms. 2 fire places, 2 car attached mueller ir fleitistas Petras Odo- garage cOrner wooded lot, solid 
njs '■ masonrv construction, plastered 

walls, 2 1/2 baths, central air condi-
— J. šarapnickas išrinktas tion- 

LKVS “Ramovė“ St. Catharines; 
skyriaus pirmininku, S. Gudai-; — 
tis - vioepirm-, J. Skeivalas -1 
ižd., K. Jonušas - seki'., A. šu- Xou

. iamiiy ui xux mc
kys — kultūriniams reikalams, home. Solid masonry construction J 2 

į plastered walls, 2 fireplaces, radiant Į ž ž. 5 I 9
— Horoscopes or Astrological heat, 2 kitchens large ^mily room. .

m j; c. 4 j I WOHEAD REAL1Y jTarot Card Readings. Saturday | (312) 257-7333 I Liability
Kreiptis

A. LAURAITIS 
ASHLAND AVB.

Tarct Card Readings. Saturday i 
11 to 5 no appointment neces. • 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.j 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai-Į 
bame lietuviškai. 782-3777 or] 
925-8392. Professional Member] 
American Federation of Astro-! 
logei'3. (Pr)

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

K4Q

WOHEAD REALTY
(312) 257-7333

LEMONT, ILL. iĮ 
looking for space for large, 
or for the inlaws, see this;

SLfCTMGS JRENGtMAl, 
PATAISYMAI

Turtu ChScsgos miesto l«idfrr4,į 
Dirbu ir užmlesžiuosa ©rwit, 8*-] 
riATDotal ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PU/APUTIS
4514 S. Talman Ava. ’

Tai. 927-3559 i

HELP WANTED — MALL*
DjsrbLninfcs3 ReLMs

MAINTENANCE
MECHANICS

KAUJI3N0S 
1739 SO. RALSTID ST. 
CHICAGO, IL

1 i

• G anksto be raginimo pratęsia »to prenumerata, taupydama! laiką Ir 
mažindamas rasiraJinėjlmo ižLaidu. Priede________ dbL

------ « J f J, * , U

Pavardė ir Tardai -------------------------------------------------------------------------------------

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

IMPORTANT NEWS FORBACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM" Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doans Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doans. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes' Theres no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM

! Tablets. Take only as directed.

I___________________________________ !

No. 79

Adrwaj
2608 W’est 69th St., Chicago, Hl. 60629 t Tel. W’A 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Juozo šmotelio

• Naujienas kaip doriną savo 
yra naujas skaitytojai. Priede  doL
Pavardė ir vardai —_______________ „ -

karia
ATSIMINIMU

Adresai
L

Sponsor!aus pavardė, vardas ir vietovė

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, Hl. 60629. — Tel. WA 5-2737

r~ —.-—u ——WtWagPMCT
• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamų!dol.

Pavardė Ir vardai

Adreau

♦ Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpiL 
tinimui nemokamai be jotehj Įsipareigojimu,

Pavardė ir vardai

Adreaaa

Pavardė ir vardai

Adreaai

Pavardė Ir vardai

/ ireMJ

Kviečiame visus kurie įdomaujasi Florida, 
suvažiuoti į SUNNY HILLS 

Kovo 10,11, ir 12 d. d. 
ir taip pat 

Gegužes 26,27 ir 28 d. d. 
Dėl informacijų kreipkitės į: 

Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333 
Kezį, New York — 212—769 .3300 
Zubavičių, New Jersey 201—381-3198 
Dulaitį, Detroite 313—549-6878 

J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190 
M. Kielą, Chicagoje 312-727-1717

R.

£

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS INC.
3426 S. KEDZIE AVE.

An equal opportunity employer I

of UAžKSOCĖJAi ir SSA^KNYIB?

Parda'dEJX3 ir Tiiiyiaaa

7-1MT

MACHINE SETUP MAN
Needed to setup Production Milling 
& Drill Presses, for aluminum cast
ing. Paid insurance, vacations and 
holidays.

Call 647-9494
or apply in person:

Du Page Die Casting Co.
6100 Gross Point Rd.

Niles, Hl.

i P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Av. 
i Chicago, III. 6063Z T«I. YA 7-5980

i S i ■■

MACHINISTS

EXPERIENCED HELP
JIG GRINDER

CYLINDRICAL GRINDERS

M. n M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX 1ERVICI 
4257 3. Maplewood, TeL 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

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

ir

KAIP SUDAROM TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomij 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.00 
su formomis — $3.90.

ID & OD WORK
Experience Necessary. 

Excellent Benefits- 
Profit Sharing.

Health, Life, Dental 
& Disability Insurance. 

8 PAID Holidays. 
Air Conditioned Bldg.

45 hours/week 
Salary commensurate 

with ability
Call 394-5810

Or Apply in person

APEX TOOL WORKS

3200 Tollview Drive

ROLLING MEADOWS, ILL.

t^tor-proven ingredient 
^rescripMoą

Doctors *ind a special laxative 
marent to be highly effective m 
rf1 <'v:rg even severe constipation 
ov^rniqht Den t let irregularity or 
c ?n$npatton become a problem. 
This meOiCal .nqredient is now 
available m the exclusive EX-LAX 
L rrr uM Um only as directed. 
C'mccda'etJ Tablets
or ur.n^o^oo P.HS FX-ZXZ

. _ NAUJUMO*, CHICAGO t, ILL,

iHDĮGSINrUFE

KWVs W.T5te St.
GA 4-Ž654

JTATt FAtM

INfUtANCf

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. Seštalieniais iki 12 v. < 
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.] 

I - ' ------

PERSONAL
Asmeny Ieško

COMPANION for arthritic elderly 
woman. Prepare meals, run errands 
and outings. Choose one to 5 days per 
week. Weekend provided transport
ation. Salary negotiable. Prefer Li

thuanian speaking.
1 Phone 751-1960 or 935-0443.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS“

W^nesJay, February 211 1979




