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Pavieniui, kontinentais se1 
ka: 1. Azija, 2,613 milijonų; 2. 
Europa,, 675 milijonai; 3. Af
rika, 455 milijonai; 4. Lotynų 
(Pietų) Amerika, 352 mil.; 5. 
šiaurės Amerika, 248 mil. ir 
6. Okeanijoje (Australija, Nau 
joji Zelandija ir kt. salose, 22 
milijonai.

jungų. Pirmiausia tą sąjungą 
norima sūdanti Artimuose Ry
tuose, pradedant-Egipto' ir Izra
elio taikos sutartimi. Prie jos 
prisidės Saudi Arabija, o vėliau

Vasario 28: Pelenų diena, An 
tonija, Rufinas, Cmė, . Vada 
mara, Vilgartas.

PIRMIAUSIAI PASTOVUMO SĄJUNGA SUDARO
- MA ARTIMUOSE RYTUOSE

.CHICAGO. — Ekonomija 
1979 metais turės blogiausias 
perspektyvas nuo 1974-75 metų, 
kuomet recesija prasidėjo. Ypa
tingai nepalankios statybai, pa
sakė Albert H. Cox, buvęs Pre
zidento ekonomijos patarėju, 
Merrill dabar Lynch Co. vyr. 
ekonomistas. Sunkių metų kal
tininkais Cox skaito infliaciją, 
pasunkėjintą gauti paskolų ir 
vartotojų skepticizmą. Griėjr- 
mas prasidėsiąs 1980 mėtals.

■—Vi^oj Pietų Illinois vals
tijoje iškrito (Tek daug sniego; 
kad gibėrnatorius paskelta U 
apskričių“ nelaimės ■

AZIJATŲ 4 KARTUS DAU
GIAU NEGU EUROPOS GY

VENTOJŲ
WASHINGTON. Environmen

tal Fund žiniomis Azijos kon. 
tinente žmonių gyvena arti 4 
kartus daugiau, negu Europoj, 
kuri seka pb Azijos.

Pranešimu 
balsavimus p 
padienio 
menys bus paskelbti tik 
dienį, kai iš precinktų 
bus suskaičiuoti.

šiltas oras ir lietus sukelia potvynius. Tirpstantis sniegas nepajėgia nutekėti kanalais 
vamzdžiais . Paveiksle matome Kentucky Louisville miestą.

Sovietų lėktuvas lųi-yo 
verstas nusileidi Švedijoje 
išleisti keleivius noVfnėhK 
venti Sovietų Sąjungoje.

TEHERANAS, Iranas. Kiek 
žmonių Irane žuvo paskutinė
mis dviems savaitėmis, vyriau 
sybė negali apskaičiuoti. Pir« 
mon eilėn buvo žudomi aukšte
sni valstybės valdininkai, pri
siekę ištikimybę šachui ir auk
štiems karo vadams. Senes
niems pareigūnams žudyti už
tekdavo mulos palaiminimo. 
Jei priešą nužudydavo kariai, 
tai ant nušauto lavono kariai 
turėdavo sukryžiuoti kardus. 
Paskelbta, kad kovų metu žu
vo 24 šacho generolai. Genero
lus suimdavo specialus partiza
nų būrys, laisvai veikęs visoje 
Sostinėje* ir priemiesčiuose.

Nušauti trys Bachtiaro ka
bineto ministerial.

PIRMA PARTIZANAI VERŽĖSI Iš MOZAMBIKO, O 
DABAR ATVYKSTA Iš ANGOLOS

Kiniečiai gerai informuoti 
apie Vietnamo gyventojų nuo
taikas. Kinija pataria Vietna- 
mui netapti Rusijos pronyinci-

KINIJA NESKELBIA JOKIO PRANEŠIMO Iš 
KOVOS LAUKO

nio tankus iri šarvuočius.
Jeigu Kambodijoj esantieji da 

linini grįžtų į Vietnamą, tai ko 
voms netiktų. Grįžusiems viet
namiečiams tektų persiorgani
zuoti. Dauguma yra Įsitikinu
si, kad į Kambodiją nereikėjo 
veržtis.
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— Amerikos ir Kinijoj atsto
vai tariasi dėl palikto turto iš
mokėjimų. Abi valstybės nu, 
tarė turtus atiduoti savinin 
kams.

— Senatas patvirtino Wil
liam Woodcock JAV ainbasa-- 
dorium Kinijoje, tik pataria 
jam išvykti k< v<» pabaigoje.

-■ Lietuvių Tautinių.Jcapjy 
savininkųp šu^ipųkimas. įvyJ 
kovo* 11 diena.

Užsienio 
klausus vieno pulkiuink®./' iš 
kur jis zrno'5pie*kovu eigą, ari 
sakė, kad žinias jam suteikia 
užsienio radijo praenšimai.

Kiniečiai valdo 15 provinciją
Vietnamas pripažįsta, kad 

Kinijos karo jėgos,valdo pen
kiolika šiaurės Vietnamo pro
vincijų.
Kruviniausieji mūšiai ėjoLon 

son srityje, kur Vietnamo ktaro 
vadai sutraukė daugiau tankų 
ir puolė pirmyn žygiuojančius 
kiniečius,

Kinijos karo vadai labai at
sargūs. Jie nesiunčia karių į 
mūšį be reikalingos protekci-

Praeita antradieni ne tik V- •>
Chicagoje, bet visoje eilėje J- 
AV miestų vyko pirminiai rin
kimai, daugiausia įvairioms sa 
vivaldybių pareigoms.
žiema, buvo labai šalta. Snie

go privertė daugiau negu rei. 
kia. Vietomis sniego tiek daug, 
kad nėra kur jį dėti. Dokumen 
tai rodo, ka dtik 1912 metais 
buvo tokia šalta žiema, bet ir 
tada iškrito tik 82 coliai. Snie
go, tuo tarpu šiais metais iš
krito 84 coliai. Chicaga gavo 
daugiausia, bet 
kiti JAV miestai 
gamta nubaltino 
jas ir vakarus.

Vietnamo karo vadovybė 
norėdama pastoti kelią besi
veržiantiems kiniečiams, p ra. 
dėjo traukti savo karius iš Kam 
bodijos.

Paskutiniu metu KamBodį- 
joje buvo 12 Vietnamo divizi
jų. Viena kita buvo užpulta ir 
aplamdyta, bet jos dar nesuai- 
kintos.

Vietnamo kariai žino, 
Kambodijos gyventojai 
prieš juos nusiteikę.

Kambodijos partizanai 
liaiš atvejais užpuolė Vietna

Chicagoje pirminius 
mus vedė dabartinis meras Bi- 
landikas ir buvusi savivaldy 
bės tarnuatoja Jane Ryme. Di
džioji anglų spauda daug la
bai daug vietos ilgą liežuvį tu
rinčiai poniai Bymc, bet dide
lė miesto dauguma buvo už Mi
chael Bilandiką. Kokia ta dau 
guma buvo, parodys fk bal
savimo rezultatai, kai balsai 
bus suskaičiuoti ir paskelbti. 
Senos motinos liga ir mirtis ne 
leido Bilandikui dalyvauti rin. 
kiminėje kampanijoje, bet ne
manome, kad tai turėtu dide
lės svarbos. Meras Bilandikas

Tačiau Egiptas,, kaip. ir Izra
elis, nori būti Amerikos saugu
mo partneriu Artimuose Rytuo
se- Tuo tikslu prez. Sadatas 
kreipėsi į JAV Gynybos sekr. H. 
Brown, prašydamas Egipto ar
mijai lėktuvų, šarvuočių, arti
lerijos pabūklų ir raketų už bi
lijoną dolerių, prižadėdamas 
palaikyti vakariečių pozicijas 
Artimuose Rytuose bei Persų 
Įlankoje.

šic'se sąlygose detentė su Sov. 
Rusija įgauna griežtesnes for
mas. JAV bandys su rusais ko
operuoti, bet iškilus kokiems 
ners skirtumam’, daugiau ne- 
p; t. ;kaus. Nežiūrint karų Indo
kinijoje ir kiniečių aktyvaus 
dalyvavimo, atrodo, kad JAV ir 
Kinijos santykiai nepablogėjo.

Savo veiksmais ir sutartimis 
Amerika nc'ri ir stengiasi suda
ryti sąlygas taikai, tačiau paro
dys savo jėga, kai tik tiesiogi
niai bus paliesti jos interesai.

Aūkso pilni sandėliai

New Yorkas. Penkių aukšlį 
po “Pasaulio Finansų Centru’ 
požemių sandėliuose per 20 me 
trų gilumo patalpose randasi di 
džiausiąs visame pasaulyje auk 
so sandėlis — Federal. Rezerv;

Čia mdziulese pa i;;.pose “ilsi
si” apie 13,000 tonų aukso, ben
dros vertės (rinkos kaina) 101 
bilijonų dolerių.

Visas auksas sulydintas ply
tų formos barais, kurių skaičius 
siekia 107,000. Kone visas pa
talpose laikomas aursas pri
klauso svetimų valstybių vy
riausybėms ir tarpo ta utinėms 
organizacijc'ms, bendrai 80 nuo
šimčių aukso. Tarptautiniam 
bizniui didelis patogumas: vie
toje auksą vežiojus valstybės Į 
valstybe, užtenkašio banko po
žemiuose vieną ar keletą aukso 
plytų iš vienos lentynos perkel
ti Į kitą. Esant reikalui ten nu
eiti, be kitokių kliūčių reikia 
praeiti pro 90 tonų sunkumo' 
plieno duris, įstatytas Į 140 tonų 
sveriančius plieninius rėmus.

Chicago. Pirmą kaną rašy
toje istorijoje Didieji Ežerai 
visiškai ledais sukaustyti ir 
joks susisiekimas nebegalimas. 
Nacionalė Oro Tarnyba, vei
kianti Ann Arbor (Mich.) gau
na satelitų orbitoje automatiš
kai daromas žemės foto nuo
traukas visų penkių ežerų iš 
karto. Patekutinioji nuotrauka 
visus ežerus rodo visiškai bal
tus, vienur kitur dar spykso 
viena kita atviro vandens mė
lyna akis, bet jos-nei susisieki* 
mul nei žvejy^aU" hėpfiefria^ 
ma.

Antradienio rytą buvo ati
daryti balsavimo centrai kiek
vienoje Chicagos apylinkėje. 
Tuojau po o vai. ryto, jau bu
vo balsuotojų, kurie norėjo at
likti pilietinę pareigą dar prieš 
darbo dienos pradžią.

Marquette Parko rinkimų 
centrai judėjo. Pareigas ėjo ne 
tik paskiri pareigūnai, bet ir 
balsuotojai.

šeštą valandą vakaro rinki
mų centrai bus uždaryti. Bal
suotojai pasi-akys ne lik už 
partijos kandidatus mero pa
reigoms. bet balsuos ir už al- 

! dermanus.

Saulės užtemimas, kurs 
pirmad-enj, vasario 26 dieną. į 
visu 100'< praėjo per Kanadą,! 
bet bu vo ganėtinai Įspūdingas j 
ir Chicagoje, kur mėnulis buvc’i 
užgulęs 80 nuošimčių saulės di
sko. keletą minučių oras prite
mo ir gerokai atvėso. Savaime 
kila. nejaukus klausimas, jei 
saulės užtemimas, -nesibaigiu, 
kiek ilgai trukių visą Žemės ka
muolį ledo luitu paversti. Stebi
na neapsakomas tik — slumas, 
kaip per tūkstančius metų Vi
satos laikrodis ir kalendorius 
sukasi sekundžių tikslumu.

Sekantis saulės užtemimas, 
bus tik 2017 metais.

pavyzdingai administruoja mi 
lijoninį miestą, ir v*si lai žino. 
Kritikuoti galima kiekvieną, 
bet atlikti pareigas tvai'Rin8':' 
ir pavyzdingai —jau kitas rei
kalas.

apie pirminius 
adės skelbti anį. 

akare, bet pilni duo- 
trečia- 
balsai

pranešimų nėra, 
karo vadai žino, 

pačiame Vietname.

BANKONGAS, Tailandas. — 
Pranešimai iš Hanojaus sako, 
kad Vietnamo tankai ir avia
cija kirto mūšin besiruošian 
tiems kiniečiams smarkų smū
gi. Kinijos karo vadai bandė 
savo karius nugabenti į kelias 
strategines pozicijas, bet tai 
jiems nepavyko.Vietnamo avia 
cija pastebėjo karo jėgų judė. 
jimą,kiniečiai buvo prileisti ar 
čiau, o vėliau Vietnamo aviaci
ja h* tankai puolė silpniau gink 
luotus Kinijos karius.

Kinijos karo vadayyjjė nes
kelbia jokio pranešimo apie 
žygį i Vietnamą. iNeko jie ne. 
sako ir apie 4,000 kiniečių žu
vimą praeitą penktadienį.

Oficialių 
bet Kinijos 
kas darosi

Praenšimai
me krašte < rus. labai gražus ir 
balsuoti nori: tieji gausiai pir
miniuose rinkimuose daly
vaus.

ORAS PASITAIKĖ GERAS, DAUGELIS 
DALYVAVO

Chomeini ir komunistams Ipi- rymą regionalių pastovumo 
ritėjus revoliuciją Irane, ame
rikiečiai yra priversti peržiūrė
ti savo politinę strategiją. U\S. 
News, and World Report kovo 
pradžios numeryje rašo apie 
nauja 4’-sudar’į* JoridanaS; Nt veltui vi«ų tų

Gerokai užtruko, kol Rodė 
zijos karo vadovybė nustatė, i- 
kur veržė

Chicaga 
neatsiliko ir 

. šia žiemą 
valsti-

CHICAGO. — Apskirties ta
rybos pirmininkas Gecrge W. 
Dunne pirmadienį vėlavo tos 
tarybos nutarimą, kuriuo jie pa
tys sau pasikėlė algas. Dabar 
jie gauna kiekvienas po -525,000 
metams, o komisionieriai nori 
gauti po $32,;>00. Dunne pasa
kė, kad nuo 1966 metų visi 
ook apskrities darbininkai, ku
rie dirba po 10 valandų |>er sa
vaitę, gave' algų pakėlimą 91 
nuošimčiais, o apskr. Tarybos 
nariai 108 nuošimčiais ,tai yra 
daugiau kaip dvigubai. Dunne 
pasakė, kad tą reikalą spręsti 
gaus teismas.

valstybių s ritinėse viduryje va
sario lanT’Tsi Gynybos sekr. Ha
rold Brawn.

Egipto ir Izraelio Ip'.o- labui 
Waslunglone suplanuota 
Camp Davk’ viršūnių konfe”^'- 
rija, tačiau prez. Sadat.s- 
tai atsisakė susitikti su žodžio 
bei susitarimų nesilaikančiu 
premjeru Beginu. Abiejų šalių 
delegatai susitiko Washingtone, 
bei abeji pareiškė, kad jokių 
kompromisų nedarys. Įvykiasi 
Irane prez. Sadatui aiškiai pa
rodė. kad jis. neturi pamiršti vi
su arabu rekalu.

bes.
Angolon. kaip žinome, 

tr,o pasiuntė savo karius, 
galėtų išsilaikyti valdžio 
šakje l)r. Agostina Nii 
stengėsi jtikinti vakarų 
bes paprastų reformų 
daugiau nieko. Jis nenorįs 
vietinės sistemos, bet jam i 
paskolos ir mašinos iš vak 
Jis laikėsi valdžioje Kubos 
riu ir rusti lanku dėka, bei C C
negaunąs jokios paramos 
Rusijos. Jis važinėjo Į Itahj 
Prancūziją, prašydamas paska
los, Jis kreipėsi net i Portuga
lijos vyriausybę. Tuo pačiu me 
tu jis. Angolos prezidentas, kai 
bedamas su laisvojo pasaulio 
valstybėmis, bandė sūdanti 
įspūdį, kad jis norįs tiktai pa. 
dėti Angolos gvevntojams. Po 
Zaire- incidento jis tvirtino, 
kad daugiau neleis kitu valstv- 
bių partizanams steigti <avo 
veiklos centrus Angoloje.

Dabar paaiškėjo prezidento 
neteisybė. Jis tvirtino vienaip, 
o elgesį kitaip. Jis leido komu
nistams partizanu ap
mokomąja i;i Angoloje. Į 
Re \ z ,s vyriausybės rankas 
pateko keli Angoloje apmoky
ti partizanai ir papasakojo 
apie pagalbos vakaruosę ieš- 
k an<S6\q)ręzi<tenio d arinio

Rodrzijos aviaciją cen-
visai 

netoli Rodezijos žemės išgrio
vė.Centrus iškėlė į padanges, o 
bandančius bėgti partizanus 
apšaudė kulkosvaii! 
tiznhus apmokė Kul 
via i

SALISBURY, Rodezija. Ro_ 
dezijt s aviacija pirmadienio po 
piete smarkiai bombardavo A k
Angoloj įsteigta partizanų ba
ze, iš kuries apmokyti kariai 
buvo siunčiami į Rodezija mai 
štui kelti.

Rodezijos karo vadovybė, 
nustačiusi iš kuriu Mozambiko v.

vietų apmokjtL_ix--gexai_, gink
luoti kariai veržiasi į Rodezija, 
degino didesnius ūkius, žudė 
baltaodžius ūkininkus ir ragi
no juoduosius pagrobti krašto 
vyriausybę.

Rodezijos karo vadovybė 
suruošė ekspedicija i Mozam
biką ip išnaikino apmokymo 
centruose buvusius karius.

Išgriovus Mozambiko parti
zanų centrus, partizanų maiš
tininkų centrai buvo įsteigti 
Angoloje. Gerai apmokyti par
tizanai buvo siunčiami į Rode= 
zijų iš vakarų.
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V. PRŪSAS

etai laimi, o JAV pra-.
laimi

2. Nenori girdėti 
svetimšalio balso.

se”. Esą, kap. Sevela net 
kartu buvo apklausinėj ai 
TV reporterių ir abu kartu 
pareiškimai buvo išbraukyti 
išcenzūruoti. Bęt_argi Amei 
neturi 

’svės”?
spaudos ir žodžio

lijono ištremtųjų, kadangi, kur 
jie buvo ištremti, buvo tundra 
ir plyni laukai žvarbaus vėjd 
čaižomi; ten nebuvo nei namų, 
nei maisto; ten jie vargo, bado, 
ligų ir ^šalčio varginami mirė 
kaip rudenyje musės. ■

Kap. Sevela buvo komunistas 
ir ištikimas Sovietų armijos ka
rininkas, bet esant rusų oku
puotoje Lietuvoje jam paaiškė
ję' komunistų kvailumas, Sovie
tinės sistemos beprotybė; tik 
tuomet jo protas prablaivėjo, 
tik tuomet jis savęs užklausė: 
■‘Argi dėlei to kariavau, krau
ją liejau ir kitus žudžiau? . .

7. Pastaba.

sukilimą 1949-51 metais? Klau
sytojams tylint, kap. Sevela a t-l 
virai prisipažino, kad jis yra 
buvęs tuo laiku okupuotoje Lie
tuvoje Sovietų Rusijos okupaci
nės armijos karininku ir matęs 
krašte gyventojų egzekucijas, 
žudymus ir deportacijas. “Aš 
gerai prisimenu, — sakė kap. 
Sevela, — tai buvo 1950 m. ge
gužio 6 d. Stovėjau tuomet ne
didelio' Lietuvos bažnytkaimio 
aikštėje. Visur aplinkui me
džiuose kabojo jaunų vyrų ir 
mergaičių lavonai — Lietuvos 
rezistencijos narių, kuriuos iš
korę sovietai. Korinio metu gy
ventojai buvo suvaromi į aikštę 
žiūrėti kariamų savo' brolių ir 
seserų. Vaizdas buvo pasibai
sėtinas.” (“Spotlight”, 1978, 11, 
6 d.).

“Esu skaitęs laikraščiuose, 
kad Prancūzijos kareivis nušo
vė Alžire vieną arabą. Tuomet 
visas vakarų pasaulis sujudo, 
sukruto. Net Jungtinės Tautos 
šį reikalą nagrinėjo. Bet, kai iš 
dvejų milijonų Lietuvos gyven
tojų buvo ištremta į Sibirą ak
linai uždarytuose gyvuliams vež
ti vagonuose 500.000 lietuvių 
— vyrų, moterų, senelių, vaikų 
ir naujagimių, tai Jungtinės 
Tautos tuomet tylėjo ir iki šiol 
nei piršto nepajudina.”

“Jus tuomet galėjote važiuo
ti myliomis Lietuvos keliais ir 
tegalėjome matyti tik apleistų 
ūkių išdaužytais langais ir be

su

Šventadienis (

3. Neįtikėtina istorija.

K? p. Sevela buvo Sovietų 
sijoje žydų disidentų pirmo 
grupės organizatoriuiiii,- 1 
■pąs stengė savo protestais 
laužyti 55 metus nusislovėp 
Sovietų Rusijos rėžimo ,ti:a< 
ją — neleisti emigruoti soy 
piliečiams į kitą šalį .ųž sc 
tinės imperijos ribų. Dėka ž 
disidentų protesto, pirmiesi 
24 žydų emigrantams buvo 
s ta išvažiuoti į Izraelį, ki 
tarpe buvo ir kap. Sevela. 
prieš išvažiuojant, kap. Se 
buvo pašaukta? pas KGB v 
ninku, kuris jį paklausęs: 
tu žinai kodėl mes tave i 
džiame važiuoti į Izraelį?’ 
nelaukdamas atsakymo, v 
ninkas tuoj paaiškinęs: “Ka< 
ui tu m.ims tenai esi reiki 
gas. Tu savo protestais tapa 
nomu ne t k Maskvoje, be 
arabų kraštuose.”

Kap. Sevela buvo abstu] 
tas ir prieš viršininką sto 
sumišęs, nežinodamas ką ir 

; atsakyti. Sevela tik dabar su 
to, kad jo protestai Maskvos

i nams buvo reikalingi ir naudin-1 
, , . ... i ' e r iri, kad jis vra panaudojamas]:ko, karui pasibaigus kap. Se-1. , . , ~ 1..... ,, į-■ įrankiu araoams oaiayL. Mat;

iuo laiku, 1971 m., Maskvos pe
nai turėjo “bėdos” su arabais. 
Ir kaip tik Maskva pradėjo iš

vela buvo pasisukęs, pasakoma, 
kad būti antikoinunistu yra la
bai nemadoje. Toks, esą, reiški-

Istorikas ir rašytojas Aleksan
dras Dainas (1802-1907) kartą 
išreiškė visiems žinomą, bet ne 
visų pripažįstamą tikrovę, jog 
tiesa istorijųje dažniausiai yrajnys yra labai pražūtingas. Jis

t.y., nukrypusi nuo sunaikins amerikiečius, nes jie 
Ir kiek neapsi- tokiu atveju žaidžia su ugni

ai ž. 7 gir- jau ispri- mi bešokdami grabduobės pa- 
i I- krdi iy ts ir todėl kraštyje. 
vi ;i ICO', teisingas- 
ui ir objektyviai iš
tįs. Net berašydamas; »

t. e:
r k

nike

I- g ih >s_ 
r '. y.- u 
r?‘':š.j m 
i-tori ą objekt:yiausias istorikas 
negali atsiriboti nuo tendencijos- 
Betgi šiuo atveju istoriko Durnos 
pareikšta tiesa neišsilaikė. Ją su
griovė buvęs žydų disidentas ir 
Sovieių Rusijos armijos kapito
nas Ephraim Sevela 1978 m- 
spalio 12 d., kalbėdamas J.A. 
Valstybių armijos ir jūrų pajė
gų klube Vašingtone, kur jis 
pasakė, kad Sovietų Rusija lai
mi, o JAV pralaimi. Tą savo 
tvirtinimą kap. Sevela paremia 
paties Lenino 1919 m. pareikšta 
tiesa, kad bolševikai iškars pa
saulyje buržujus ir kurių kartu
vėms virves parduos tie patys 
buržujai, "ir tai laisvojo pasau
lio buržujai daro, ką Leninas 
nranašavo. - sakė kan. Sevela.— 
Bet pats Leninas ir sapne ne
įsivaizdavo, kad kartuvėms vir
vės bus parduodamos j ilgametį 
kreditą”. Pasakė, kp. Sevela, tuo 
būdu Sovietai laimi, o Amerika 
pralaimi.

Čia tenka paryškinti, joj; nors 
> pasaulio buržujai ir 
la Sovietams virves į kre- 
?t visdėlto tenka abejoti 
. jau taip lengvai ir iš- 
ačiau tautos, kurias bol- 
yra jėga paglemžė, be 

pasigailėjimo naikinamos. Jos, 
kad ir lėtai, visdėlto’ yra karia
mos Gulago kacetuose, psichi
atrinėse ir panašiai.

juos

Pasak kap. Sevelos, jei kas 
I nors parašo prieškomunistinę 
knygą, pasakydamas tiesą, ir 
jei jis ją pasiūlo knygų leidy
kloms, tai beveik be išimties vi
sos leidyklos atsisako spausdin
ti, patardamos rašyti pornogra
fines. O jei kokia nors nežymi 
knygų leidykla išdrįsta knygą 
atspausdinti tai ji knygų parda" 
vėju laikoma po stalu, kadangi 
dauguma publikos, viešoji spau
da, TV ir filmų gamyklos yra 
pre komunistiškai nusiteikusios 
r nenori girdėti svetimšalio 
balso, kurs kaip tik į Ameriką 
yra atvykęs ieškodamas pagal
bos kovoje su žmonijos priešais.

Pavyzdžiui, kap. Sevela jau 
aisvajame pasaulyje yra paga
minęs filmą, kariame doku
mentaliai įrodoma sovietiškos. , ' , į nasistemos nemoralumas (tarp; . 
kit]
vela yra buvęs Sovietų Rusijoje 
žym’u filmų gamintoju). Pil
nas buvo įteiktas 60-ties minu- 

komentatoriui Mike 
kad jis būtų parodo- 
ekrane. Bet Wallace 
“Filmas pagamintas 

teisingai, bet aš jo' ro*

iu TV

mas TV 
atsakęs; 
gerai ir 
dyti negaliu . . . Aš . • . turiu
juk šeimą” . . . Kap. Sevela pa
brėždamas pasakė: “L’žtad So- 
vietijoje pagamintos propagan-' 
dinės, prosovietiškos ir proko-Į 
munistinės filmos su malonu
mu rodomos laisvojo pasaulio 
kino teatruose ir TV ekranuo.

irsi

nai.
V.

nei gyvos dva- 
pasimaišydavo

sius Rusijos armijos karinin-

sirinkusių klausytoj ų, kap. Se
vela pasakė, kad JAV niekad 
neapleisiančios Izraelio, nes tai 
naudinga Kremlius ponams, jie 

kus, arabai nusileido ir ėmė pra- ■ to nori. JA Valstybėms remiant
šyli Kremliaus penų atleidimo, i i globojant Izraelį, arabai yra 
O po to, aišku, žydams emigra-: >ri v irsti glaustis ir bendradar 
cija buvo sustabdyta. Tokia patį jiauti su Sovietų Sąjunga- Esą, 
“istorija”, esą, pasikartojo vėl; 
1973 metais, kai prezidentas: 
Sadatas ;švijo Kremliaus atsių
stus “patarėjus” iš Egipto.

4. Žaidimo persvara 
Kremliaus ponų rankose.

> bad enough w had to fight the British

she weather, too.

nuolaidžiai nesišypso. Esą, tai-jsios. _
kos ieškojimas šypsnio prie-!katė, bet ji buvo jau pavirtusi 
dangoje yra grynas silpnumo;bukine.” 
ženklas.

Sovietai gerai žino, kad Ame
rika neteko valios ir ryžto ne 
tik kariauti, bet ir ginti nūs-1 
kriaustuosius. Ir tai ji yra pra
radusi Vietname. Esą, Vietna- 

|me . prasidėjęs psichologinis 
-JAV pralaimėjimas. Ir toliau 
kap. Sevela klausė: 
Prezidentas Carteris siųstų da-Į 
linius ginti Afrikoje demokra
tiją, užpultuosius? Ar jis siųstų 
kitų šalių karius į Afriką ir ki
tur. kaip Kremliaus ponai kad 
daro? Jei Prezidentas to nedaro 
ir nedarys, tai gal nors Ameri
kos pasiuntinys Jungtinėse Tau.

Kap. Sevela priminęs kiaušy--; tose Andrew Young protestuo
tojams, jc’gei Amerika, ir visi ja prieš Sovietų kišimąsi Į Af- 
Vakarai yra pavirtę žaisliukaisIrikos vidaus reikalus? O gal at- 
Sovietų SąjUxigos ponų ranko-j virkščiai, gal jis remia Maskvos 
se. Esą, laisvasis pasaulis šian-pri bendrai, kc'munistų reikalus? 
diena vra virtęs didele šachma-Į 
tų lenta, kurios lošime pirmu
mą turinti Sovietų Sąjunga.

5J

i Toliau savo paskaitoje kap. 
Sevela pasakojo, kad Stalinui 
mirus, gyviems likusiems lietu
viams buvo leista grįžti į tėvynę. 
Bet jų tegalėjo sugrįžti nedau-

®od freezing temperatures. AU serious enemies to * 
makeshift army without proper docking. 
aot nearly enough food, And short on 
Mttsnuniti-on.

Ir was an arms long on courage, 
bur short on tnot icy.

And then tise monev tarne. -f

•elves to safe, dependable savings. By taking stock ia 
America with the Payroll Savings Plarv

m (4*1^ trw rear) La 
he replaced if reowda

stock *x o»y bt dr&or^ad UTCu

nara svarbi arabų a- 
jlems svarbu ją kort

uoti, kadangi arabų alyva 
šiuo meili yra gyvybinis 

rikos reikalas. Tai visi su-
• pranta. Bet, 
JAV staiga 
raelio ir jo
tuojau kitą 

j turėtų savo 
Jeruzalėje.

dalei skime, šiandie 
atsitolintų nuo Iz- 
nebąremtų tuč- 
diėii’d Maskva jau 
armijos divizijas

“Ar jūsų

Kap. Sevela tik kraipė neigia
mai galvą kartu su kitais salėje 
susirinkusiais, kai buvo klau- 

Kas svarbiausia, kad jai loštiį siama, ar prez Carteris ir pa. 
padeda prosovietiškai ir beveik;siuntinys Andrew Young daro 

nusiteikusios j.ag Amerikai yra geriausia ir 
ir dauguma! paudingiausia ?

prokomunistiškai 
žinių agentūros 
spaudus komentatorių.

5. Orumas, garbė ir
silpnybė.

Visi dar gerai prisimenam j pasakojo ir apie Lietuvą. Jis' 
Amerikos saugumo įstaigų FBI priminė jos okupaciją, jos nai- 
ir ČIA ‘ 
ges gc r 
’.r S’i.'.tu f 
trumpai 
"media”, liksiu apkarpyti jų są-‘tų Sąjungą 
matą, suvaržyti jų veiklą it tuo; Kap. Sevela paklausė salėje į 
budu tai]) nunuogintas pastaty-isusirnikusių klausytojų, ar kas 
ti prieš Kremliaus slaptąją tar.Įžino, ar turi kokių nors žinių' 
nybą. Arba turbūt dar nesame';apie įvykusį Lietuvoje lietuvių 
pamiršę Polkaus, ščaranskio iri---------------i —

Kai Izraelio garbingos tautos 
tam tikra nedidelė dalis Sovie
tų Rusijoje falsifikuotais doku
mentais, teisybę iškraipytomis 
filmomis (holokaustais) šmei
žia Lietuvą ir lietuvius, tai kap. 
Ephraim Sevela elgiasi priešin
gai: jis atvirai ir viešai iškelia 
pasaulyje teisybę, nuoširdžiai 
papasakodamas apie Lietuvos 
okupaciją, lietuvių naikinimą. 
Kremliaus ponų žiaurumus. 
Tuo kap. Sevela yra nusipelnęs 
pagarbos ir atviros padėkos. 
Vertėtų į tai atkraiptį dėmesį 
ir pasiųstį kap. Sevelai nors 
mažą padėkos laiškelį.

@ Yra žinoma, kad 7-me 
šimtmetyje Persijoje, dabarti- 

Įniame Irane, buvo pastatytas 
pirmasis vėjinis malūnas. Jame 
malė kukurūzus. Seniausias 0- 
landijos vėjinis malūnas, staty
tas apie 1450 metus, yra Gelder- 
land provincijoje. Didžiausias 
vėjinis malūnas yra Maaslaųd 
provincijoje. Aukščiausias ma
lūnas yra Schiedam provincijo
je, statytas 1794 metais. Jis yfa

giau 80 tūkstančių iš pusės mr ’108 pėdų aukščio.

‘DAINAVOS” ANSAMBLIO
statomos muzikinės dramos

EMILIJA PLATERYTĖ

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

VAZNELIŲ PREKYBOJE (Gifts International) 
2501 W. 71 st. Str. Chicago, HI. 60629.

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

KAINOS: S10, $9, $8, §7, $6, §4.

6. Tiesa apie Lietuva | 
*■

Armijos klube Vašingtone,
i savo paskaitoje kap. Sevela pa-į

•ą ”, kurių pana- kūlimą. Esą, Lietuva yra ma-1 
i-v i) kongresas rus kraštas, turįs apie du mili.' 

žinių agentūros.;jonus gyventojų. Sovietai 1940
žodžiu tariant Jn. jį užgrobė ir į jungė į Sovie- '■

kitų disidenlų teismus Vilniuje.; 
Maskvoje ir kitose Sovietų inrl 
peri jos vi etc 
tolius s

cse > Disidentas Ana-I 
r.skis buvo net ap-| 

;p ičjir.ia. kuriai h* 
uąi-a A-Įer^os!

'AOf, < c .■. .n,pu. Bet visdėl-j
to, ščaranskls buvo teisiamas] 
ir nuteistas kaip Amerikos šni-t 
pas. Faktinai Kremlius tuo no-J 
rėjo pasauliui įrodyti Amerikos 
silpnumą, jCs ryžto menkumą.

įte s:a:nas r.: 
fasnunyje A 
orumas, gar 

. kuris * ixk-

j e.. ikos Prezidonlo'
■ • • si:;r..-b .
-i ?xmogaus leisiu >

4ihje ir užtikti-!
v ^žriibgaūs nekal-’
Jo . turę/o. nusileisti

'nęs Icisirti’
■tybę, visa 
ir nuimi..

Į Pasak kap. Sevelos, žmogus,' 
:Eurfc jaukiasi stiprus,.
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Buy a car no larger or 
more powerful than you

Doni be a Bom LOaarf

Kitchen Appliances Offer Portability Now —Permanence Later
Because of space limita

tions, many apartment or 
mobile home dwellers feel 
they must make do with just 
the very basic in appliances 
for the kitchen. . . the range, 
oven and refrigerator. Most of 
these people look forward to 
the time when they’ll have a 
home of thęir own with a 
kitchen that is fully equipped 
with the latest in efficient 
and time-saving appliances.

“You don’t have to do 
without till then,” say Whirl
pool home economists.“There 
are many fully featured ap
pliances that will fit right in 
with your apartment lifestyle 
now. . . and move along with 
you into your new home 
later. One of the handiest 
helpers for your kitchen is a 
portable dishwasher,” they 
advise. Whirlpool offers one 
that easily rolls irp to the sink 
and attaches to the faucet. 
When the time comes for that 
big move, the portable unit 
can be quickly converted to 
fit right into your new kitchen 
as a permanently installed 
undercounter dishwasher.

Perhaps you’d love to have 
a micro wave oven, but just 
can’t spare the counterspace 
and have no room for a cart 
to put it on. If that’s the 
problem, here’s a solution. It’s 
called a Micro-Shelf... a free
standing range with a conven
tional pyrolytic self-cleaning 
oven that has a shelf above to 
bold the microwave oven. 
The microwave oven can be 
simply unplugged and moved 
to go wherever you go, and if 
you’d like, it can be built-in 
later.

Few apartments have 
room for a separate freezer,

freezers, yon can have and 
enjoy both in a minimum of 
space. Your choice of a freezer 
on top, bottom, or on the 
side will give you plenty of 
freezer space to handle your 
needs today as well as for 
years to come.

If you’re tired of trekking 
down to the basement or the 
Corner laundromat to take 
care of laundry needs, take a 
look at the compact washers 
and dryers now available. 
They’re small in size and big 
on features. The portable 
washer has casters and can be 
moved and hooked up to the 
sink faucet and then stored 
away in a closet when not in 
use. The dryer can be mounted 
on an optional stand right 
over the portable washer, 
taking floor space width of 
only z 25-30 inches. These 
units, too, can move right 
with you for permanent in* 
stall ation later.

“There’s really no need to 
wait until you move into 
your dream houae,” say 
Whirlpool home economists. 
“With today’s portable, Com
pact and convertible appli
ances, you can begin to enjoy 
a completely equipped kit* 
chen today in your apartment 
• • • snd tomorrow in your 
home.*
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Juozas žemaitis

NAUJAS PASAULINIS BAUBAS
i 
I ne-, 

greit plečiasi, kad žinios kurias-pasakoma kas įvyko su U.S. pa-j 
televizijos stotys, radijo ir lai-j slaptingais ginklais, kaip kovos, 
krašėiai paskelbė prieš tris d:e-1 lėktuvai F-14, ;Peerless Phce-‘ 
nas, > šiandien jau reik skaityti > nix Misssile System, paskutinės! 
pasenusiom. Nieks nesiima spė-Įgamybos modernieji tankai ir, 
lioti kas ivyks ryte jaus dieną, o 
pasitenkina tik įvykių atpasa- 
kojihiu. žinoma, atsiranda ne
mažai ir tų įvykių komentalo- gumoje pateko i marksistinių 
rių, bet visų jų gana nevienodi 
spėliojimai atrodo gerokai mi- si šacho ultra moderniškais gin- 
gloli.

Kuriuo keliu nueis viduj su-'vyrų kariuomenė? Kur šiandien 
liepsnojęs Iranas, nieks negali tie visi ginklai? Juk Irano ka. 
atspėti. čikagiškis dienrast's riuomenė buvo' lygaus potehei- 
Sun Times, savo vasario^ 22-tros jalo kaip dabartinė Vakarų N ū
dienos editorialinianie puslapy-; kielijos kariuomenė.
je, mėgina išryškinti dabartį-į Demonstracijos Irane beveik 
nius Irano įvykius, bet tai dary-;jau sustojo, bet užtai padidėjo 
damas daugiau atpasakoja tik tarpusavis šaudymasis. Jei ko
tų įvykių charakteristiką, o ne(munistanis nepasiseks užvaldy- 
jų pasekmes ateičiai. Amerikie- ti Irano, tai jie vistiek ginklų 
čiams daugiau rūpi išgelliėti ten Ghomeini neatiduos. 'I ie ginklai 
gyvenusius jų piliečius ir išsi- j nukeliaus pas rusus, kaip save’ 
derėti iš Chonieini tokį pat kie-;laiku Ispanijos auksas nukelia- 
kį skystųjų degalų statinių, ko-^vo į Stalino glėbį. O jei Iraną 
kį gaudavo iš buvusio neriboto!paglemš prorus ški marksistai, 
Irano valdovo šacho Rėza Pa-(tai tiek Chonieini, tiek jo mini- 
hlavi, kuris šiandiena jau irem-j sterio pirmininko Bazargan ir 

jo užsienio reikalų ministerio 
Karini Sanjabi galvos tikrai nu
siris. Ka tada darvs Junginės 
Amerikos Valstybės? Kaip jau
čiasi šiandien buvęs. Irano nic-~ 7 v I

ga, kuri labai meistriškai moka narchas, kuriam prezidentas 
gaudyti žuvis drumstame van- Carter buvo užtikrinęs visapu- 
denyje, bet Jungtinių Amerikos sišką pagalbą? Dabar apie jį 
Valstybių prezidentas Carter j daugiau nebekalbama ir į jo 
pasitenkina tik patarimais, kad.žodžius, kuriuos jis pasakė E- 
Rusija nesikištų į Irano vidaus gipto preidentui ir Moroko ka- 
reikalus. I raliui, visai nekreipiama dėme-

Viešose kalbose, ir daugumo- šio. O jis aiškiai pabrėžė, kad

Pasaųliniai neramumai taipįje laikraščių, visiškai nieko

labai sudėtingi eonliuteriški i- 
rengimai, kurie, visiškai pakri
kus iraniškai kariuomenei, dau-

komunistų rankas. Kur gi buvu-

klais apginkluoti veik 500,(MM)

tyje ir, reik tikėti, Į savo tėvy
nę jau niekad nesugrįš.

Xepaslaplis kokį ten vaidmai- 
nį sucaidino, ir dar stipriau tebe
vaidina ir dabar, Sovietų Sąjun.

4- A K-5S 8N THE DARK- Pikantl&ų ir latvelių ūUuCyjn
ąprašyrsil, paimti ii g^vernmo Lengvze itiBus. gražiu tsl^isu
L5U psi S2.5U.

S. Xonclox HISTORY O? LITHUANIA. Lietuvos istorija 
^intniuki uuo senųjų xnrtii; iki pci.£ilo metų. Vidutinio formato. 14? 
osi .>kainuoja S2.CC. . 4c |*|

Dr. d. Končius, VYTAUTAS THE GREAT* Istoriniai DLK Vy 
tacto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vairiybeą ir jos kaimynų istoriją 
2j.I pal. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0u,

Dangums Hų knygų yra tinkamą* dovanos įvairiomis progomis. Jar b 
kitai knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki k 
piniginę perlaidą, .

17X3 Existed Street, Chfcs^e, HL

DR. ANTANO J. GTJSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALINA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
__ JO^YISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

Dr. AT” Gown — MINTYS IR DARBAI, 238 psL, Hefianflus 1906 
metų Įvykiui. Jablonakic ir Totoraičio jaunu dienu ir susi' 

rtniniaa. —— SAOE
>. A. J. Gusun — DANTYS, jų priežHlra, rveikatt Ir groži* 

Kletiii virfelltl*, vietoje S4.00 dabar tik---
Hinkftaii vfrieliaii tik ------------------------------ -----------

Dr. A. J. Gvaufl — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Mionėa po Jtoropa Įipūdžid. Dabar tik —-------------

W.M

wrerfyte* kslnaa *rid*d«rrf 58c. pertlunrira* Sir!*****.
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U. S. prezidentas jį apgavo — jos užpuolimą turės būti nubau- 
išprašė jį iš jo tėvynės ir sujau-jslas, prezidentas Carter nepasa
kė visą Iraną.

Eikime dabar toliau; ganu I- 
rano. Dirstelėkime truputį į A- 
zijos įvykius. Ten kc'munistai 
muša komunistus. Atrodo, kad 
nekomunistinėms valstybėms į 
tokias peštynes nereiktų kreipti 
jokio dėmesio; bet taip nėra.

Amerikoj buvo labai nuošir-

munistinės Kinijos vice-premi- 
jeras Teng Hsiad-ping. Nutarta 
Kiniją skaityti legalia valstybe 
ir tuoj pat pasikeisti ambasado
riais. Reiškia, nueita ligi norma
lių santykių, o Taivanas galuti
nai nurašytas, nors jo nepriklau
somybę U.S. A. ir buvo garan
tavusi. O ta garantija dar nepa
sibaigus.

Kinijos vice-premjeras, be
viešėdamas Amerikoj ir besi
gėrėdamas jos visose srityse 
padaryta milžiniška pažanga, 
neiškentė neiškoliojęs Kini j ės 
amžino priešo — imperialistinės 
Rusijos. Rodos, kad U.S.A, turė
jo būti tik patenkinta. O kai tas 
Kinijos šulas, išvykdamas atgal

k ė nei vieno žodžio.
Tengas, vos grįžęs iš Ameri

kos, savo grasinamus žodius 
Vietnamui pavertė realybe. Su
traukė stiprias kariškas jėgas 
prie Kinijos-Vietnąmo pasienio 
ir pradėjo visu pasieniu nepa
skelbtą karą. Mūšiai tęsiasi vi
su 150 mylių plotu, nors ne hi
tlerišku stiliumi, bet visdėlto 
Kinija stumiasi į Vietnamą gi
lyn.

Pasaulis, šio netikėto Kinijos 
žygio, tikrai išsigando. Išsigan
do 
mes
me motinų nupasakotais bau
bais. Pasipylė protestai ir skun
dai. Sovietų Sąjungos Kinijai 
perspėjimas buvo pats griež
čiausias. Jis atrodė daugiau pa
našus j ultimatumą ir nuskam
bėjo tieskSg įsakymu: “Tuoj pat 
sustabdykite (reiškia Kinija) 
pradėtą prieš Vietnamą karą ir 
išeikite iš jo užimtų žemių kol 
dar nevėlu!”

Amerika taip pat pareiškė 
Kinijai protestą. Įdomu kokiais

nemažiau, kaip, kadaise, 
maži vaikai nusigąsdavo-

----- io v j IU. 4.V4.U111U. JA VUVAjCLLO 

į savo plačiąją tėvynę, prasita- motyvais remdamasis preziden-
rė, kad Vietnamas už Kambodi- tas Carter taip staigiai pasvies-

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

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

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

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

Tel. 476-2206

mu nesimato. Daugumoje atve- nciuis, kuriu tarpe ir mes Ke 
ju komentuojami lik pačių ko-j tuviai esame, kurie neturi nei 

savo laisvų tėvynių, ir labai dr 
dėlė dalis, nei savo asmeninių 
laisvių, kaip tie žmones žiūri i 
šia pasauline makalynę ir ko jie 
iš jos lauk‘a ?

vu eiua. Patiektos žinios labai i *, dažnai viena kitai prieštarauja. 
Viena lik aišku, kad abi šalys 
traukia į mūšius vis daugiau jė
gų ir kovų potencialas vis stip
rėja. Sovietai visu Kinijos pa
sieniu (o jis yra daugiau 3,(MM) 
mylių ilgio) jau senai užaliar- 
mavo ten laikomas gana d de
les kariuomenės jėgas, nutrau
kė kareiviams atostogas ir pra
dėjo šaukti atsarginius. Pieti
niame Kinijos vandenyne pasi
rodė keletas
ginkluotų karo laivų, reikia ti
kėli, su dideliu modernišku gin
klų kroviniu, kuris tuoj pat at-

Rusijos stipriai

tavo rusiškąjį beveik ultimaty- 
vinį Kinijai protestą, kai dar 
nebuvo atvėsusios Tengo įmin
tos Washingtone pėdos? Juk 
ten, Azijoje, komunistas muša 
komunistą ir dar nebetkokį, o 
tokį, kuris 'apgavo Ameriką, su
laužęs Paryžiuje jo pasirašytą 
sutartį, tuoj pagrobė nekomuni
stinį Saigoną su daugybe ten pa
liktų moderniškiausių ameri
kietiškų ginklų ir su tais gin
klais užpuolęs Cambodiją ją vi- 

rsą pavergė.
To dar negana. Carteris dar 

ir savo protestą pasviestavo — 
šią Treasure Department se- 
savo Treasure Department se
kretorių Blumenthal, kad tas ir 
Kinijos sostinėje jo protestą pa
kartotų.

Kur gi Amerikos logika? Iš
vis atrodo, kad prezdiento Car
ter vedama užsienio politikos 
linija nėra tiesi linija, o kaž 
koks neaiškus zigzagas. Reikia 
tikėtis, kad tiek Amerikos, tiek 
ir kitų kraštų nekomunistinė 
spada jį tuojaus pradės knibi
nėti.

Ką galvojo ir dabar tebegal
voja Europos ir kitų kontinen
tu nekomunistinės valstybės, 
nei spaudoje, nei per dadijo, nei 
televizijose aiškesnių pasisaky-

Kinija taip pat nesnaudži 
siunčia vis draugiau 
ginkluotes kariucmdnės į Šios 
vietų Sąjungos ir kemunist nes 
“savarankiškos” M o n g o 1 i jos 
valstybės- pasienius ir vis žada 
sustabdyti karą prieš Vietna
mą, pasitraukti iš užimtos viei- 
namiškos teritorijos, tik, žino
ma, jei Vietnamas pasitrauks 
iš Kambodijc's.

Tenka stipriai abejoti ar bet 
koki skundai Jungtinių Tautų 
Organizacijoj ką nors nuliams, 
nes tiek Sovietai tiek ir Kinija, 
abi joje turi tas nieku nepatei
sinamas veto teises, ir bet koks 
tos Sąjungos nutarimas, jei vie
nai iš tų valstybių nepatiks, bus 
nupūstas labai trumpu pūstelė
jimu — Net!

Atrodo, kad virš pasaulio ir 
vėl pakibo' baisusis BAUBAS — 
tai galimas trečiasis pasaulinis 
karas; bet šį kartą tas baubas 
gali būti pats baisiausias, nes 
jis gali išsivystyti j ATOMINĮ 
BAUBĄ.

O kaip, pagaliau, su tais žmo-

stipriai vvnei

Man darosi labai skauda kai 
peržvelgiu į visų Eetuvių, gyvo 
nanėiu Ja avės principais paren. 
tose valstybėse, tarpusavius er- 
/.elins. nešvariais žodžiais vie
nas kilo koliojiniąsi, vieno už 
<itą norejimąsi būti gudresniu 

’.r stengimąsi save' nuomonę, 
tiesiog prievarta, įbrukti kitam 
tada, kai virvė, ant kurios ka
ba dabartinis pasaulis, vis tem
piasi ir plonėja, ir neužilgo turės 
trūkti. Bet be tos virvės trūki
mo. būkime tikri, mes savo Tė- 

laisvės neatgausiu nie.
Šiuo, labai pavojingu pasauli
nei taikai momentu, mes visi 
privalome palikti viens kitam 
nuoširdžiais broliais ir dirbti so
lidariai, nes besotė rusiškoji 
meška jau persiėdė svetimomis 
tautomis ir persigėrė jų krauju. 
Aišku, jos vuiuriai neišlaikys.

IMPORTANT NEWS FOR

SACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM®' Tablets are 

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

j muscular backache, remember this: 
■ MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
Į than Doan’s. That means MOMENTUM 
j gives you 50% more pain reliever per 

dose to relieve backache.
To reduce pain, soothe inflammation 

so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes1 There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

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. Thafs common sense. That’s Anacin.

%

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.

I Taupykite dabar
pas mus

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

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu jveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minėtu 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Auffustaltyt* - ValčIOnUni, ŽVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgli Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmė*, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
S. Butkv Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. S1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 185 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolllvs Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvletintas 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. Baly* RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 pat. $3.00
11. Statys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė'

liai. 92 psl.. $1,00. '
13 Petras Segate*, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugenl|us Grvodlt, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psL, $1.00.
15. Siena Tumleni, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $2150.
16. Alfonsą* Tyrvolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Joną* Valaiti*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

53 psl $1.00. J"
18. Adoma* Jaša*, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL S3 00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekĮ ar pinigini orderi

1731 So. HilMed Street, Chlearo, ūlinol* WSM

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir U e to

rių garbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomii knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

tam Kip*č1ntkis, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kipačlnskaif liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai tlio- 
•truota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO,-LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. A5 pal. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M ZolČanko, SATYRINES NOVtvfK Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2

D. KuriMi, KELIONi | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. An 
toriam pastabumą neapgauna Intuiirtn ir agitpropo propaganda M 
užmaskavimaL Abi knygos paratytoi lengvu, gražiu stiliumi.

Pr^. p. Pikartlk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota Istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina XX '* **^*^Hi

Vlecaa žema Iff a. LIUBLINO . UNIJOS SUKAKTIES FARAiTOJR, 
pat Kaina ILK. ’ -- •

El« Ir kiti laidiniai yra raunami
NAUJIENOS^ 1739 U. H A LET E D ST., CHICAGO. ILU MMB 

efaRMRaat <arW vaU*4*«Nf arba vtaakaM pat** Ir pcMedurt 
leAl ar HelelBf parUMą.

M

Pas mus taupomi Jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus j ūsą 
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

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

u r {■K

Chicago, III. 60608

JTENA BTIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ptelft* 1W> matai*. T< 4Ž1-S070
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(Antano Kučio kalba Detroite) riaus, net kunigo ar ideologinės 
organizacijos vadovaujančio as
mens pareiškimus, nesiderinan
čius su laisvo žmogaus garb i 
oiktinančius tiek išeiv'jos l e'” 
vius, tiek ir tautiečius gimtąją r. 
krašte. D’džiuojamės, k~d da 
arime išlikusius kai ku tuos r ° 

priklausomus Ltotuvcs d ploma 
initis postus; džiaugiamės, kad 
lar yra valstybių, kurios ne

pripažįsta Lietuvos aneksavimo, 
tačiau negalime nesirūp’nti tuc. 
kad vis daugiau atsiranda iš 
iksų tarpo žmorių ku y-*? 
nre’škę pi’ną dab "f t T ’"t 
.’os padėties pripaž’ 

Ka’p kiekv-ei.-me
kiekvienoje visuo. . - u. 

bendruomenėje yra d : fa-
iau yra bloga, kai jų nenorima 

yti ir nesistengiama juos 
šsl nt T'da d •' d u- 
u graužia akis, k Ji, p’.galiau.

.siranda radikalių priemonių 
uos pašalinti.

'ri '"m til

buvo pas’ūlytas neutralumas 
laisvės kovų . Lietaveje atžvil
giu. Nei jas skatinti, nei jas nei
gti, reiškia — laikytis neutia- 
liai. Esą mes padarėm klaidą, 
skatindami partizanmes kevas, 
trukusias tada dešimtį metų.

(Tęsinys)
Deja, tvirto “taip” negalime 

pasakyti. Tam tikra mūsų išei
vijos dalis lyg ir apsiprato su 
Lietuvos okupacija. Kai kuri 
mūsų spauda jau visai sąmo
ningai prideda prie Lietuvos tai 
“dabartinė”, tai “pokario”, tai 
“tarybinė”, tai “sovietinama”, 
bet niekad okupuota ar paverg
ta. Nesgi nenorima užrūstinti 
aną vyriausybę. Juk gi ten yra 
ir ministrų taryba, ir ministrai, 
jų tarpe net ir užsienio.

O tuo tarpu Virgilijus Jauge
lis, apkaltintas grėsmingu pa
ragrafu, Vilnaius teisme tvirtai 
pasakė, kad jis esąs Lietuvos pi
lietis. Ne kokios tai tarybų, ne 
dabartinės ar pokario, bet Lie
tuvos, tuo aiškiai pabrėždamas, 
kad jis nepripažįsta dagartinio 
statuso teisėtumo. Jis drąsiai 
pasakė, kad Lietuva yra oku-

Bet argi dėl misų skitin’mo 
didelė mūsų, tautos jaunų vyrų 
dalis išėjo tada į miškus ginti 
laisvę ir namus? Ar galėjo kas 

'aukoti savo gyvybę dė to, kad 
. kažkas iš kitur ragino jį stoti 
pr.eš neįveikiamą priešą?

kai 
.os 
žo 
ap-

Vienas samdytas advokatas, užvedęs bylą prieš le-jPuota ir pavergta, 
galiai veikiančią, Įstatymų prisilaikančią ir mokesčius! mi ndaugas Tamo’m 
mokančią Reorganizuotą Lietuvių Bendruomenę, priė-.* 
jo išvados, kad, vietoje kapotis Amerikos ‘teisme, sueiti 
ir pasitarti. Jis pasiūlė Algimantui Gečiui, Connecticut 
valstijoje užregistruotos JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos pirmininkui, susitikti su Dr. Vytautu 
P. Dargiu,. Reorganizuotos JAV. L.B. centro pirminin
ku ir pasitarti.

> Teisėjas, išklausęs abi puses, vasario 26 dienai bu
vo Įsakęs sunešti dokumentus, kad jis galėtų spręsti by- 
bylą iš esmės, bet bylą iškėlęs advokatas pasiūlė naują 
dalyką. ■ Teisėjui leidus, jis sukvietė abi šalis pasitarti. 
Jis pasiūlė Al. Gečui ir Dr. Dargini pasitarti einančios 
bylos reikalais. Šis pasiūlymas daugeli nustebino. Jeigu 
toks pasitarimas būtų suorganizuotas prieš bylos užve
dimą, tai nebūtų reikėję tris metus po teismus tąsytis, 
mokėti advokatams ir vesti tarpusavio ginčus.

Al. Gečys su Reorganizuotos Bendruomenės atsto-1 Beveik kiekviename “Gimtojo 
vais kalbėti nenorėjo. Prieš 4 metus VLIKas Chicago-; krašto” numeryje skaitome tai

___ o_ ____ c'nis, siunčia- 
į mas taisyti okupantų garbei pa
statyto paminklo, išdrįso pasa
kyti “ne” ir pateikė raštu pa
reiškimą, reikalaujantį Lietuvai 
grąžinti laisvę, pastatyti pa
minklus bolševikų kruvino tero
ro aukoms, leisti veikti demok-

io 
ad mūsų bendrinės organiza- 
jos, kad jų centrinės vadovy

bės būtų pirmes, kurios pa
merktų tekius veiksmus. Deja, 

mes to pasigedome. Ypač šito 
iš organizacijos, 

kuri buvo pašaukta atstovauti 
v'sus lietuvių kilmės žmones ir 
juos lietuvių kilmės žmones ir 
vės ir lietuvybės siekimams.

Kai jau buvo per toli nueita, 
kai Vasario šešioliktosios aktui 
ištikimieji buvo pasityčiojimui 
pradėti vadinti atsilikėliais, kon
servatoriais, sustojusių laikro
džių sargais, kai patrioto epite
tas buvo pradėtas segioti žmo
nėms, juos pajuokiant, tada ki- 

„ „ ___  .... lo reakcija. Ir, kaip žinome, ki-
je buvo sukvietęs veiksnių konferenciją, kurion buvo* kurio dailininko, tai muziko, tai Jo ne iš viršūnių, bet iš tų, ku- 
pakviesta Reorganizuotos Bendruomenės atstovai. Ge- visuomenininko, tai redaktc-/rie sudaro tyliąja daugumą. Ir,pakviesta Reorganizuotos Bendruomenės atstovai. Ge
čys su jais nenorėjo kalbėti. Keliais atvejais Reorgani
zuotos Bendruomenės vadovybė norėjo tartis sū Gečio 
Bendruomenės atstovais, bet Gečys pasiūlymą igno
ravo.

Praeitais metais Dr. Dargis, valdybos narių lydi
mas, nuvyko į Toronto, kad galėtų dalyvauti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės suvažiavime. -Gečys tada atsi
sakė su Dr. Dargiu ar kuriuo kitu šios organizacios 
valdybos nariu tartis, tuo tarpu dabar jis jau norėtų su 
Dr. Dargiu tartis.

Geriau vėliau negu niekad. Pasiteiravome, ar yra 
gautas centre koks Al. Gečio laiškas. Pasirodo, kad 
tokio dalyko nėra. Tada išvada, kad pasiūlymas yra by
lą, vedančio advokato sugalvotas. Jeigu pasiūlymas pa
darytas bylai laimėti, tai reikia labai rimtai pagalvoti. 
Pradėsi pasitarimus, tai gali bylą pralaimėti. Užteks 
advokatui pasakyti teisėjui, kad jie tariasi, o ne tiesos

JUOZAS KARIBUTASKELIONĖS APYBRAIŽA
(Tęsinys)

Dailininko A. Cooper-Skupo sūnus Paul

ratinėms politinėms partijoms, oasigedome i
atitaisyti Lietuvai padarytas' 
skriaudas.

O ar nors vienas mūsų žymū
nas, k v i e čiamas “Tėviškės” 
draugijos apsilankyti privilegi- 
uotomis sąlygomis pavergton( 

Lietuvon, yra ką nors panašaus 
pareiškęs Maskvos įgalintiems 
agentams? Ir jam juk už tai 
'.et ir plaukas nuo galvos ne- 
mkristų...

ieško, kad visa byla būtų nutraukta. Teisėjas paklausė 
advokato ir davė 30 dienų pasitarimams. Gerai, jei -su
sitars, o kas bus .jei nesusitars?

Jeigu Al. Gečys atsisakė tartis ketveris metus, tai 
kodėl dabar jam jau atėjo toks noras tartis. Jeigu jau 
laukė tiek, tai gali palaukti teismo sprendimo. Jeigu 
būVo daug laiko nesitarti, tai bus laiko ir pasitari, 
mams. Galima tartis ir laimėjus bylą. Tada pasitarimų 
tonas būtų kitoks.

Jeigu Gečys, nepasitaręs, užvedė bylą prieš kituš 
lietuvius, o dabar jau nori tartis, tai jis tūri sumokėti 
visas teismo ir advokatų išlaidas. Be to, turi laikytis 
susitarimų ir nesikišti Į Valstybės Departamento rei
kalus. Tam darbui Amerikos lietuviai turi -Amerikos 
Lietuvių Tarybą. Tarybos darbui dori lietuviai ne- 
kliudo.

Didingos matomos kolonos aptrupėjusios, čių turistų.

vo išvaizda, tartum sakydamas, kad 'as ’“ameri
kietis”. Čia šaltais gėrimais ir skaniais valgiais 

■ atsigaivinęs, sužinojau, kad jame kambarys pi
giausias, bet negalima jo gauti be 59 dol. Ne
žiūrint kainos, visi kambariai užimti amerikie-

kilo visai natūraliai. Įvyko tai, ginti savanoriai. Ir vėl Lietuva 
ką galėjtfme išvengti. Prasidėjo kelsis tik tekių žmonių dėka, ku- 
skilimai, o su jais ir mūsų vi
dujinės jėgos silpnėjimas.

Mūsų vidujinės jėgos silpnė
jimą rodė ir kai kurie balsai (ir 
tai, deja, iš elito tarpo), kurie 
skelbė, kad išeivija nieko netu
ri daryti, kai laisvės riksmas

Lietuva nepakėlė ginklo, 
okupantų divizijos ried.jo 
keliais. Pasitikėjom duot- 
džiu ir pabūgom už laisvę 
mokėti krauju. Mes turėjome
pirma matyti žmones mirštam 
kankinimų kamercee, < 

i šgirsti užkaltuose vagenuo.e 
Sibiro taigas vežamų m^ ų. 
bei vaikų siaubingus riksmus, 
turėjom sužinoti, kai auš? : i ve 
damas sušaudyti studentas drą
siai ragino uždarytus „e;aimes 
draugus laikytis tvanai .r ne
bijoti mirti. Tik tada, kai Lietu
vos žemė neturėjo nei vieno ry
to be m rties agonijos, nei vie
nos dienos be nekaltų žmo-i- 
žudvmu ir ne. vienos uaKheo 
areštų, — mūsų vyrai ir net 
moterys stvėrėsi ginklo. Joks 
balsas iš užsienio jų nepasiekė 
ir jokia pagalba jiems neatėjo.

Prieš porą metų laisvąjį pa
saulį pasiekęs Lietuvos pogrin
džio leidinys “Aušra” štai kaip 

{motyvuoja partizanines kovas. 
Pereitame Pasaulio Lietuvių|Cituoju;

Bendruomenės seime vienas iš 
oficialių, valdybos iš s 
pakviestų, kalbėtojų seimo da-

rie neklaus, kokia bus brangi 
laisvės kaina.

1940 metais Lietuvos 
vyriausybės padarytą klaidą iš

anksto dalies atitaisė partizanų judėji
mas Lietuvoje. Ko nepadarė sa-

išsiveržia pavergto krašto gat- lyviams dėstė, ir aš cituoju jojyo laiku mūsų kariuomenė, ta 
atliko’ patr nelaimėje palikta 
tauta — tikrąja prasme Lietu- 
vc's liaudis. Juk daugumą par
tizanų sudarė artojai . . . Tiesa, 
pasaulis neatkreipė reikiamo 
dėmesio į mūsų partizanų ko- 
yąs, bet tauta -partizanų lūpo
mis ir veiksmais tarė okupan
tui, kad'ji nori būti laisva, kad 
ji pavergėją sutinka su ginklu, 
o ne su duona ir druska - . . Par
tizanų dėka mūsų kaimas liko 
lietuviškas. Rusai kolonizavo 
Lietuvos miestus, o į kaimus 
nedrįso’ kelti kojos . . . Latvijo
je nebuvo partizanų, užtat ten 
ir kaimai labai surusėjo. Parti

zanų kovos Lietuvoje 1944 __
1954 metais užims garbingą vie
tą lietuvių tautos istorijoje kaip 
įrodymas, kad lietuvių tauta 
pasipriešino antrajai rusų oku
pacijai. Tai buvo lietuvių tau_ 

į tos sukilimas prieš tarybinę in-

vėse ir jaunų kovotojų kraujas žc'džius: “Kalantos, Tamonio 
ant asfalto šaukte šaukiasi pa-; aukos, demonstracijos Kaune 
galbos. Laisve pertekę kai ku- ir Vilniuje sudaro dalį tos kon- 
rie mūsų žmonės skleidžia mig- frontacinės taktikos, kuri šian_ 
dančic' bei užliūliuojančio ra- dien vykdoma Lietuvoje. Ta
lpumo idėją. Pagal ją išeivija'čiau čia yra sunki politinė prob- 
nieko neturinti daryti, kas ska- lema, nes konferencija gali tu- 
Yntų pavergtame krašte prie rėti daugiau neigiamų, negu 
konfrontacijos su pavergėjais, teigiamų pasėkų. Nelaikinis ma- 
Reikia ‘esą nuo mirties ar kalė- šių iššaukimas į atvirą kovą 
jimo taupyti kiekvieną mūsų 
tautos žmogų. Ir 'todėl reikia 
esą nadaryti nieko, kas aštrintų 
padėtį ir vestų prie represijų. 
.Sukime esą neutralūs net ir ta
da, kai ten laisvės riksmas mai
šosi su 
riausio 
Įėjimai 
šiais.

Tokiė's idėjos, žinoma, toli 
gražu nėra naujos ir neatstovau
ja pažangių žmonių galvosenos. 
3u jomis kovojo didysis varpi-j 
ninkas dr. Vincas Kudirka, jas 

poezijoje mus, ,autinj sužalojimo”, tuviai išsižudė Menuose L-tautinio atbudimo darnius Mat- tuviai issizuae įmenuose, ka
ronis, jų nepaisydami stojo Kaip malam ė, Lietuvių Ben- 
Liėtuvos nepriklausomybę ap- druomenės atstovams seimo

šautuvų smūgiais i gę- 
jaunimo galvas, kai ka- 
.prikemšami suimtai-

gali sunaikinti visos kartds dar
bą tautinėje dirvoje . . . Man 
<atrodo”, — taip kalbėjo seime 
oficialusis programos dalyvis, 
— “kad mes neturėtumėm pa
daryti tos klaidos, kurią pada
rėm partizanų kovos metu, ska
lbdami aktyvų ginkluotą pasi
priešinimą. Mes neturime nei 
moralinės teisės, nei atitinka
mo padėties supratimo" kon- 
frontacinę politiką tiek skatin
ti, tiek ir neigti- Čia mes turė
tume būti labai atsargūs ir san-
u- - ! - • L, . ------------------------ 111-
turus, kad nepnsidetume pne'vaziją. Neveltui pralietas parti- 
beprasmio kraujo praliejimo ar zanų kraujas, kaip neveltui lie-

(Nukel ta į -6 psi

tą. Dar ■*:: rytas ir'turistų, kurių :’š viso smėlio “uraganų” ir mašinų triukšmo, nebeįma 
maža; .. < .rik nėra. Vienus kelia į bokštą, noma būti.

kur tarpe jų tiek daug Įvairių stovyklų, be nosių, 
be galvų ir be rankų. Toliau įvairių laikotarpių 
ginklai. Viskas išdėstyta pagal istorinius laiko
tarpius, kur saugo kiekvieną kampelį policijos 
pareigūnai. Daug gabalų iš senų pastatų, ku
liuos puošia įvairūs reljefai ir sienų piešiniai. 
Toliau auksakalių menas: diademos, faraonų 
puošnūs krūtinių ženklai, emaliuoti durklai ir t. 
t Lipu į antrą aukštą, kur masyvūs pastatų ga- 
balai kalba apie didingą krašto pareitį, jo meniš
kus sugebėjimus bei architektąrą. Kolonų kapi
teliai, išlaiko išdabintą augalų formos puošme-

Čia kiek atsigavęs, vėl neriuosi per smėlėtų 
gatvių pilnas minias. Čia važiuojnama visokerio
pomis priemonėmis. Tarpe automobilių, asilai 
traukia vežimus, žmonės traukia ir stumia pri- 

! krautus didelius ratus, ir vaikai tempia minia
tiūrinį vežimuką prisikrovę visokių kasdieninių 
reikmenų. Mirtinai išvargęs dasikasu iki vieš- 

įbučio, kuris vadinasi Grand Hotel ir senovėje 
;buvęs vienas iš geriausių, o dabargi virtęs jau 
antraeiliu. Virstu i lovą poilsiui.

RYTOJAUS DIENĄ
na. Obeliskų liekanos. Didingos, masyvios durys 
iš kadaise puošnių šventyklų. Faraono sostas, 
bet kur ten viską ir beišskaičiuosi. Ir taip visą J 
dieną iki trečios vai. po pietų slankiojau nuo eks
ponato Prie eksponato, negalėdamas visko tin
kamai apžiūrėti, nes nuovargis jau traukė prie 1 
lovos. Tie tūkstančiai iškasenų, tegul skradžiai į 
žemės prasmenga, galvojau sau, palikdamas I 
murinų: Kitos dienos planą, -dar čia atvyk- 
ij, nutariau raligatvių smėlynuose pakasti... 
Uiti'ko'Vieno< "lėnos baisaus nuovargio.

IŠ čia suku į Hilton viešbutį, kuris švyti sa-

Išsikapstęs per smėlėtas gatves iki plačios 
upės Nilo, einu per tiltą link Cairo bokšto. Nuo 
Nilo upės pučia šaltesnio oro vėjas ir jaučiu at
gaivą. Tiltas gelžbetoninis, masyvus, platus. De
šinėje pusėje matosi gal už 10 kvartalų toks pats 
kitas, o kairėje vėl kitas. Matomai Čia pravažia
vimui jų pristatyta gana daug, nes miestą kerta 
Nilas į dvi dalis.

" Bene virš šimto aukštų Cairo bokštas randa
si lAbai gražioje Aplinkoje. Vien parkas ir čia 
laukiu, vėsu. I bokštą keltis, reikia įsigyti bilie-

Zvimbia keltas ir mirguliuoja pravažiuojančių 
aukštų langai it aptvaros. Ir kai išlipu paskuti- 
iame aukšte, nuostabus reginys atsiveria prieš 
mano ūkis. Visas Cairo miestas lyg ant didelio 
lelno Padėtas. Einu aplinkui apvalų bokštą ir 
gėriuosi panorama. Čia Įrengti restoranai, suve
nyrų krautuvės ir binokliai. Viską jau jie iš ame
rikonų išmoko. Visas vietas išnaudoja bizniui. 
Gerai, bet kodėl jie nepasimoko švaros ir tvar
kos bei darbštumo. Tūlas vėl pasakys, kad toks 
jų gyvenimo būdas. Tai nesąmoningas pateisi
nimas, kad žmogus gyvena lyg būtų urvinio žmo
gaus amžius, negalima teisinti, kad toks gyveni
mo būdas. Daugiau negu neišmintinga. Taip gal
voju, čia Cairo aukštame bokšte.

t Leidžiuosi žemyn ir užkemša man ausis. Pa
sigėrėjau pla čia Nilo upe ir miesto panorama. 
Daugiau čia nebuvo ir ką veikti Einu Parku, ir 
sutikti januoliai prašo pinigų. Jie paslaugiai už
kalbina ir aplinkiniais keliais nusuka kalbą apie 
pinigus. Aš jiems atsakau, kad jei man pinigų 
pritruktų, ar jie man duotų. Jie į mano tokį klau
simą nieko neatsakė. Nudavė, kad negirdėjo. Ge
rai. _

Kitą dieną aplankiau Piramides, pasižvalgiau 
po Citadel ir nutariau, kad viešėti nebėra tikslo. 
Juo labiau, kad prie tokios miesto kamšaties,

1978 metų rugsėjo 5 diena. Ak, kaip gerai 
(,ia rytais, nes kaitros nėra. Viešbučio budėtojas 
prikėlė šeštą vai. rytą, kai dar saulutės nėra. 
Skubiai, pusryčių nevalgęs, sėdu Į taxi ir va
žiuoju į aerodromą. Gatvės tuščios. Visur ramu 
ir tylu. Per laukus lekia šoferis kaip patrakęs, o 
aš baiminuosi. Bet viskas laimingai. Aš jau aero
drome, iš kur važiuoju atgal į Atėnus, čia nėra 

| vėsintuvų ir žmonės išprakaitavę stovi eilėse, o 
tarnautojai dirba taip, kad per pusvalandį atlei
džia du, kartais ir tris asmenis. Užpakaly manęs 
stovi amerikietis. Jis baisiai nervuotas. šluosto
si prakaitą ir keikia visą tvaką. Neužteko sto
vėti su bilietu eilėje, bet čia susitvarkius reikėjo 
eiti į kitą eilę, kad anas pasą užštampuotų. Ir vėl 

! ilgos eilės. Laimngas, kad nuvažiavau labai au
kšti, tai per trejetą valandų spėjau sutvarkyti 

1 viską, kad galėčiau išvykti.
, Į Atėnus pusantros valandos skridimo. Vėl 
Egipto lėktuvas. Bet čia jau ir vėsintuvai ir šioks 
toks aptarnavimas. Taigi poilsis po visož to di
desnio vargo lyg ir užtarnautas, žinau, kad Atė- 
nouse nebereiks gauti vizos, o kad gauti vizą, ne- 
bereiks keisti 150 dolerių, žtnmi, kad čia nebe
bus tų dulkių debesų ir mdŠhių triūblnfmoĮigi’ap 
kurtimo. Taigi. Ūpas gerokai pagerėjo.

(Bus daugiau)
NAUJIENOS, CHICAGO & W. Wednesday. Fcbmarv



Veranda (aliejus)

RAŠO J. VENCLOVA EUDEIKI
stas

Felefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME
BulgarijosGrižes

ENERGY
WISE .

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 Loserl

lURIMk 
aOPLYCIA- 

/ISOSB MIES 
OALYSR.

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

iMBULANk 
ATARNA’

AAS DIE f 
o NAKT

LIETUVIŠKOS
VEIKLOS SIMBOLIS

MOVING
Apdraustas perkrausfymas 

is įvairiŲ atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376^5996

ALEKSANDRA NAVICKAI fE-BODNER

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE". Use only as 
directed. The medically proven 
creme for x n VffJ
itching. I .w.k

iR CHiRukuaS 
>rcviALTOE amų LIGOS 

o zu/ vwesr iU4rd Street 
vaiaudos pagal susitarimą.

IVtSl one oTKMJTj i-lZl.

1314 WEST 23rd PLAC1 VIi 7-447)
iU2b SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe Hill*, 1U. 174-441

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

MORALINES LIETUVIŲ 
BEI LIETUVOS v 
PREZIDENTAS

.kuinas seibutls 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
vai anuad. 1—4 popiet, 
Kelvine. 5—7 vsL vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telet.: 448-5545

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

. ::- xC<*įį" &

o

LIETUVOS SOSTINĖS
SARGYBOJ

KTi rtiuubrtrtiaKVi &QPLTC10:
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Jei žinote asmenį*, kurie 
.dietų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi *a 
raiie* nemokamai

rulatton lithln vbRs *nd-eefl-i 
ing aa well as In earthen berm®: 
around the foundation, orien
tation to seasonal mm atti
tudes, energy-saving Appli
ances and, fireplace*.

The two Heatilator Tire
places re-circulate heated atr 
back into the room- This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss charaeteristie of most 
fireplaces, according to the de
signers of “CentencrEy

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Inc. Floral 
Park, Nev York. HeatUator 
Fireplace, A Division Of Pec* 
Industries, Inc^ located fa ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete Una of 
freestanding **< wall- 
wtcwftM f^epiaees . • • paa.

£ “Lietuvos Aidai’ 
—L _.KA2fi BRAZDŽIONYTė' 

Į L—Į — Programos vedėja 

\Wy Pirmadieniais ir antradie- 
niais 9:00—9:30 val. vak.

Penktadieniais 9:30—10 val. vak. 
Šeštadieniais 7—3 val. vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But It incorporates en- 
eryy-savinir features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent It 
ha* two heat-clrculatinr 
Keatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it xnd then re-direct 
the heated air hack Into the 
.room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its *C«ntenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvement* was approxi- 
mately $4,000 . . . projected to 
be amortized within 4 to B 
years through. reduced ex-

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

V X T. TAURAS 
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 
dra praktika, spe^ MOTERŲ Ilgct 

ofisas 2652 WEST 5yfh SlRGET 
TeL PR 8-1223

pirm., anttad., trečiau 
^•ukc. 2-4 ir t>-« vai. vak. Stštadie 

2-4 vat popiet ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

TeL 927-1741 — 1742

"Turėdami didį Kunigą Dievo namams, artinki mes tikra iirdimi, 
pilnu tikėjimu". — Ebr. 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime i amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne”

Lietuviu Brighton Parko Moterų 
klubo metinis nariu susirinkimas 
Įvyks ketvirtadienį, kovo 1 dieną, 
1 vai. popiet Anelės salėje, 4500 S. 
Talman Ave. Narės prašomos atsi
lankyti. nes yra daug svarbių rei
kalu aptarti.

Po susirinkimo bus ir vaišės.
Eugenija Strungys, rast.

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Dr. J. BASANAVIČIAUS (BASANIO)REIKŠMĖ LIETUVIAMS

BUTKUb - VASAITIS
*». ou. uUid Ave, Cicero, ULL Phone; OLyrapic Z-lUVa

-STEPONAS C. LACK ER SŪNŪS 
(LACEAWld)

TEI------ BE 3-5893

O ir pat’ems vilniečiams jis 
nliko gražiausių prisiminimą, 
.aidojant dr. J. Basanavičiaus 
alaikus, dr. D. Alseika (Lietu- 
ų ta ta, IV t, 31 ii p.) ka’bėjo: 

Mums vilniečiams lietuviams 
Ir. J. Basanavičius turi būti 
paė brangus. Jis savo Vilniaus 
yvenimo laikotarpyj buvo- gy- 
.s pavyzdys žmogaus idealis- 

o, kuris visuomenės ir tėvynės 
eikalus stato aukščiau savo 
smeninių reikalų".

Kaip po žiemos šalčių rūpes
čių atkopdama saulė savo skai
driais spinduliais gaivina grani
tą, taip ir dr. J. Basanavičius 
savo lietuviška veikla gaivino ir 
gaivina lietuvius, paskatinda
mas juos mylėti save’ tautą ir 
tėvynę, jos gerovei darbuotis, 
laikytis savo sveiku papročių, 
būti sąmoningais savo tautos 
sūnumis ir dukromis. Tuomi jis 
šviečia lietuviams, kaip niekuo
met negęstantis žiburys. Jis 
simboliną lietuvišką veiklą. Mū
sų žymusis rašytojas Vaižgan
tas (an. J. Tumas) konstatavo

Seniausias kanalas, iška. 
apie 5,000 metų prieš Kri

staus gimimą, yra Irake, netoli 
Mandali miesto. Ilgiausias ka
nalas, iškastas 13-ine šimtme
tyje, yra 1,107 mylių ilgumo. 
Jis jungia Pekiną su Hang
chow provincija, Jis buvo už
neštas dumblu, dabar vėl at
naujinamas.

GEORGE F. RUDMINAS
&o. LITUANICA AVK T«L: TArii 7-11&8-11 Jt

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visoi programos Iš WOPA, 

1490 W|. A. M.

Lietuvi? kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

ryto.

Veda|a Aldone Daukrn 

relei.: HEmlock 4-2413

So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL. 6062^

’A ėup fhortenint
Vs eupsufir

cup maple syrup
2 e«s

% cup applesauce

e. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAi-PKOTEZJSTA; 

įjįj Aparaiai
dažai. Special! pajalba LJ|cms { 

i Aren SuoporU) ir t t.
ax., a 4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—j

^50 West 63rd St., Chicago. KI. 6062$
Talef.: PRosp^t 8-5084

L>... KAUL V. DARGI: 
mYOYTOJAS ir chirurgas 

»«e$TChester Community klinikos 
Medicinos direkiorius

1938 S. Ma^he^m r^d., We**Chester, II 
vAx-AjNDuS: 3—9 darbo dienomis : 

kas anirą šeštadieni h—3 vai.
■ ei.: ^oz-z/27 arba 562-2728

. ^viKt s.riiKUk<^M/4 
. - <ulaski Ro. (Crow for d 
uicai huikang) Tel. LU S-644< 

gurnus pagai susitarimą
• > liepia. 'Kalbinu

neapleido. I Vilnių traukdavo 
tuvius iš kitur, kurie atsilan- 

.ę reikšdavo' jam pagarbą, kaip
• ’ nur<\tė prof. Ai. biržiška (Ai
dai, 1952, 7 ArJ: “Kiekver.?s 
iš kitur Vilniun atvykęs lietu
vis būtinai jį atlankydavo savo 
>agabos pareikšti, o vilnie- 

;ins jis buvo kasdieninės pa- 
arbos senel s, —. visur kviečia
mas, visur renkamas, visur gra- 
ai sutinkamas’*.

smagiau ilsėtis”-
Atrodo, kad šiuo? dr. J. Ba

sanavičiaus žodžius būtų gali
ma laikyti jo testamentu. Vadi
nasi, jis troško bei ragino lietu
vių tautos dvasią, ir kad šis 
gaivinimas tęstųsi visuomet.

(Bus daugiau)

DR. J. BASANAVIČIAUS 
TESTAMENTĄS

Jo gausiuose raštuose randa- 
le įrašyta: “Mes savo dienas 
j ba giam. Būtų gera, jei mū- 

ų Lietuva, kurids atgimimui 
ek darbo ir kovos padėta, tu

rėtų ilgas eiles jos gaivintojų. 
Mums žilaplaukiams būtų leng
viau j kapus žengti”. Panašūs 

Po ilgos ir labai ištikimos linkėjimai bei troškimai įrašyti 
‘■arnybos savo tautai ir tėve’- jo antkapyj (Vilniaus Piasų ka- 
nei, o taip pat ir psčiam Vilniui, pinėse): “Kada mes jau į dul- 
jis Vilniuj užmerkė a mžinai sa- kės pavirsim, jei lietuviška kal- 
vo šviesias akis. V'1 niaus Rasų ba bus tvirta pastojus, jei per 
kapinės priglaudė jo’ garbingus mūsų darbus Lietuvos dvasia 
palaikus, kurie susijungė su atsikvošės (atsigaus), tąsyk 
Vilniaus žeme. Ir jo dvasia budi mums ir kapuose bus lengviau, 
Lietuvos sostinės sargyboj 
taip pat tėvynės Lietuvos.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Uit. jRANK PLECKAs 
opiume T RISTAS 

.^.ulsa LdETUVlšKAl 
•-vao /i St. Tel. 737-5149

. .ivima axis. Pritaiko akining U | 
“contact lenses’” ]

''ai. agai susitarimą. Uždaryta tree, i

(32 p.): “Jis (Dr. J. Basanavp WVWVWwvWWWWWUWWWVWWWtfwwwowwwwAWV  

Mus) visur ir visada simboliną 
b.r.tLuoju Ūksiu vi os tautos 
pastangas ir geid mus tautinės 
kultūros ir laisvės”.

Jo vardas lietuviu minimas 
®a pagalba. Mokyklos, lietuvių 
organ:zaeijcs ir miestų gatvės 
buvo pavadintos jo vardu, daug 
kur kabėjo jo paveikslai, buvo 
o ttagerbimui daromi minėji

mai, mokyklos supažindino mo
kinius su jo tauria lietuviška 
asmenybe ir su jo atliktais lie- 
' aviškals - darbais etc.

Maple Applesauce-Mnffins 
(18 muffin*)

2 cups enriched flour*
1 tablespoon baking

powder
1 teaspoon salt

Vi teaspoon ground
cinnamon . x4'

Stir together ‘ flour, baking powder, salt and cinnamon. 
Cream shortening and sugar until fluffy. Add msple syrup. Stir 
in eggs and applesauce. Mixture tends to curdle. Stir in flour 
mixture. Fill greased muffin cups 2/3 flail. Bake in preheated 
375® F. oven 20 minutes.

•Spoon flour into dry measuring cup; level Or follow 
directions on bag. „ _____ _____ ___

Lz. Ik., t>O JI 1.1. t 

-KSFŲ ‘R ŠLAPUMU TAKŲ 
CHIRURGIJA 

ji/25 CENTRAL AVE. 
Petersburg, FL 33711 
Tel. 813)-3tf4-3C20

(Tęsinys)
Archeologija ir folkloras jo 

I '.eužslėgė, jis gyveno visais tau- 
os rūpesčiais, aprėpdamas jos 

praeitį, derindamasis 
r gyv

5 męs 
iai dalyvauti visose 
kultūros organizacijose 
siekti su visomis srovėmis mū-i

, ;ų atgyjančiame politikos gyve- J 
laime. Vaikščioja į lietuvių va-į 
karus ne tiek pramogos ieškoda
mas, kiek jausdamas pareigą 

Protezai. iSJcl ban I palaikyti lietuvių viešumos gy
venimą . . . Numetęs šalin visus 
asmeninius reikalus, jis nepails
damas dirbo tautos darbą”.

Dėl to ir sekė šiuo jo lietuviš
ko pareigingumo pavyzdžiu ir 
kiti lietuviai: prof. P. Leonas 
(Iliustruo'toji Lietuva, 1926, 47 
nr.) pripažino: “Mes, kiek jau
nesni už jį, nuo pat pradžios jc i Basanavičius nuolat apsigyveno 
darbo tautiškoj dirvoj vis žiū--amžinoj Lietuvos sostinėj — 
rėjome į jį, vis sekėme, ką jis Vilniuj, ir nežiūrint didžiulių 
daro, imdami ji sau pavyzdžiu*.' politinių pasikeitimų, jis jos

Dr. J. Basanavičius buvo di- 
dabarti dėlės'erudicijos ir Vakarų pa- 

endamas ateičiai. Užsiė- j šaulio dvasioj išauklėtas demo- 
mokslu, jis randa laiko uo-iRratas, kuris savo tautės bei 
dalyvauti visose lietuvių Lietuvos reikalus statė aukščiau 

susi--vir§ asmeninių ir partinių bei 
Srovinių reikalų. Dėlto jis iškil
davo aukščiau visų srovių, įgy
damas besąlygini pasitikėjimų. 
Anot, prof. V. Biržiškos, dr. J. 
Basanavičius, kaip moralinis 
lietuvių prezidentas, stovėjo 
aukščiau partijų ir visur buvo 
keliamas pirmon vieto'n, kaip 
tuo ar kitu būdu reikėjo repre
zentuoti lietuviu tautai.

i . h? ui
Convenient! Breakfast-dn-the-run Is a delicious hot muffin 

that tastes like maple syrup arid applesauce. Make a double 
batch on the weekend fbr Sunday’s breakfast and freeze the 
rest. Reheating muffins is fast and simple — it takes about the 
same time as whipping up a side order of bacon.

Economical! Bring one to work and save the $.35 you may 
have to spend for a sweet roll during coffee break.

Nutritious! Maple Applesauce Muffins have a natural 
sweetener of maple syrup for a quick nutritious start in the 
morning. Enriched flour has the essential B-tf temins plus the 
mineral, iron. Another bonus is the fruit. Add bacon or pork 
sausage.

fi
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Los Angeles mokiniai pa
deda išlaikyti savo inękyklą. šv. 
Kazimiero parapija telkdama 
lėšas mokyklai, paskelbė saldu
mynų išpardavimą ir prašė mo
kinius ji Įvykdyti. Išparduota 
už virš $11,000, čempijc'nu pao- 

. kelbtas Darius Vosylius, išpur
davęs 13 dėžių. * *

— Jonas Kran.Kranauskas 
patikėjo pirmaisiais pavasario 
ženkla:s ir jau grįžo iš Floridos 
į Freesoil, Mieli.

—- Antanas Kubilas iš Mar
quette Parko lapo ne tik Nau
jienų prenumeratorium, bet ir

■ rėmėju. Jis jas užsisakė vieno
kiems metams ir atsiuntė $2 au
ka. Dėkui.

— Kun. A. Sabaliauskas iš 
Gedas Lake, Ind., dabar yra St. 
Francis parapijoj, East Chica
go, Ind. Ema Motejunienė, gyv. 
-Marquette Parke, pakeitė buto 
■adresą. Antanas Brckevičius 
vakar grįžo iš Central Commu
nity ligoninės į namus.

4 • 
i

itanuntos Lampsatvtm
Imkgir ^i^TiMro’‘bdimd

barikao Dirk Sagemueller kon
certas bus kovo li d. 5 vai. tė
viškės parapijos bažnyčioje, 
(7541 So. Troy St. Balandžio 8 
d-, Verbų sekmadienį; ten bu^ 
tradicinis Giesmių vakaras. Į 
abu renginius visuomenė kvie
čiama.

— N. Valančienė iš Marųuettę 
I Parko parėmė Naujienų leidimą 
' įteikdama *5 auką kalendoriaus 
proga. Dėkui.

—- Ponia Eva Panavas iš Mar
quette Paiko praeitą savaitę 
lankėsi Naujienose. Dėkui už vi
zitą, malonius pc'kalbius, ank
stybą prenumeratos^ pratęsimą 
ir už $10 auka.

— Los Angeles Dramos Sam
būris kovo 24 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vak. King Junior High 
School auditorijoje, Fountain 
and Sunset, stato gyvą ir link-! 
smą Jurgio Gliaudos kc'mediją-; 
farsą: Kompiuterinė Santuoka.) 
Veikalas pilnas juoko, dainų ir) 
kupletų. Po vaidinimo Tauti-i 
iriuose Namuose bus dail. M.

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

American Travel Service Bureau 
9727 S- Western Ave^ Chicago, DI. 60643

TeleL 312 238-9787
- Nemokamas patarnavimas užs&kant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

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

v Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia 
!š anksto — prieš 45 - 60 dienų.

, šiandien reikia — tai laisvė; Tai 
vienybė mus teapjungia jos šie*

’ kimui,, *’1ž**w.
Solidarumo ryšiai teapjun-

gia visus tucJ, kurie esame iš-
tikimi Vasario šešioliktosios 
aktui, kurie save laikome ko
vos padėlyje su Lietuvos pa-,------------------------------ —
vergėjais, kurie lietuvybe su- N.m.i, žemė - Pardavimui

prantaine kaip vertybę, kurios, 
turinyje yra universalūs laisvės 
tiesos ir žmogiškoje orumo sie
kimai. 'S'

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
2 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Naujoje' renesanso banga lie
tuviškoje išeivijoje jau pradė
jo vilniuoti. Veikime, kad ji iš- 

. augiu j stipria jėgą, kuri jau
natviško maištavimo dvasia 
sukrėstų valdiško paklusnumo 
ir snobiško pamėgdžiojimo ru
tinoje apmirusį išeivijos pavir
šių. Darykime viską, kad išti
kimybė Vasariu šešioliktosios 
aktui pereitų iš kartos į kartą. 
Kad kalno viršūnėj o visados 
šviestų žiburys, idealizmu užde
gantis dirbti ir aukotis mūsų 
tautos laisvei ir gerovei.

(Pabaiga)

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

Registruokite savo namus,; O GERIAUSIAI ČIA 
biznius, sklypus pardavimui jau LABA1 gVARUS 2 butl} namas * 
26-tus metus veikiancioj įstai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 

, . , _ . I «-».-• SildtTvvt.'ii Dri Dcrl-n CQ7 ACH
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie

Stankūnienės pardos atidary- nų pralietas kraujas jų pasiprie- 
mas.

S š.m. kcVo 4 dieną 11:45 
vai. ryto JAV LB (R) Cicero a- 
pylinkės valdybas šaukia visuo- 

1 tinį metinį narių susirinkimą 
šv. Antano parapijos salėje, 

>1500 So. 49 Ct., Cicero (Pr).
* t

— Kovo 2 d., penktadienį, ly
giai 7 vai. vakaro, Fieldhouse 
salėje, esančioje prie Kedzie ir

rezervuoti vistas Į 67‘tos sankryžos; įvyks Chica- 
tgos Spaudos klubo susirinki-

—Cook apskr. tarybos 
mininkas George Dunne 
no, kad tarybos nariai 
teisės pakelti algas 30 < 
sutinka leisti jiems pakelti al
gas 7%.

ma- 
neturi 
",. Jisšinimo dvasia kvepia ir ateity-! 

je įkvėps, Lietuvos vaikus tęsti! 
jų pradėtą kuvą už Lietuvos lai
svę ir nepriklausomybę.”

Taip rašo su dideliais pavo
jais spausdintas ir platintas; resą duoti jam teisę racionuo 
pogrindžio laikraščio 11 nume-l ti
ris. Nėra abejonės, kad tai yra kad kiekviena 
tikras pavergtos tautos balsas. p0 3 galionus į dieną. 
Ir jį mes turime daugiau tikė
ti, negu paskaitininko išvedžio
jimus Pasaulio Lieuvių Ben
druomenės seime.

Prezidentas prašo ICong-

gazolinų. Apskaičiuojam,
mašina saus

skaita bėgamaisiais reikalais.
i -- ------------------------------

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i. visus ikal* 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant ši seniausią Amęrikos 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 ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso.

IŠTIKIMYBĖ VASARIO 
ŠĘŠIOIKTOSIOS AKTUI....

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 
skaityti fr platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tininio rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. ■ *

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, i 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė! 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti!

Atkelta iš 4 psl.
neveltui beginkliai lietuviai gy
nė Kražių bažnyčią nuo ginkluo
tų kazokų ... Ir mūsų partiza-

Aš nekalbėjau čia jums apie 
lietuviškos kilmės žmonių vie
nybę bet kuria kaina. Vienyliė 
kaipo tokia nėra jau taip bran
gi vertybė, jei jos vardan rei
kia atsisakyti brangesnių daly
kų. Ir mūsų Tautos himne pa
sakyta, kad vienybė mūsų tar.j 
pe težydi Lietuvos labui. Bran
giausias dalykas; ko Lietuvai

— Vienas žibalo pareigūnas 
vaikštinėja po dirbtuves, ragin 
damas daugiau gaminti žibalo 
eksportui.

Naujienoms reikalingas

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 piknike.

Visas Ir visus kviečiame I didžiąją taiką.

Prenumeratos pratęsimo, 
prašoma pasinaudoti žemiau

užsakymų, bei galimų įkaitytoji? reikalams 
esančlomii atkarpomis.

maojiimoj
I7W SO. HALSTID ST.
CHICAGO, IL

» H inksto be nzlslao pratęsia savo prvunneratą, tmpydxmM laiką ir 
^afindamia inilrašfnėjimo iiliidM. Priede  dot

Ptrardė ir Tirdu --------------------------- —-------------------- —------------------------

Adrem

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną save _ 
yra naujas skaitytojai. Priede doL

Pavardė ir vardai ---------------------------- —

IrarU

Adreso

Sponsorlaus pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lletuvfiką spaudą Ir Naujieną 
pastangas, prašau Jas siuntinėti už pridedamus _ doL

Pavardė Ir vardai

Adresai

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipc 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu.

Pavardė Ir Tardai

A drew

Pavardė Ir vardai

Adreaai

Pavardė ir vardai

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

Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues v:

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 H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

1-6100.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 9 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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 
į nariams. /

SLA — apdraudžia pigiausiomis, kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnaują tik - savišalpos pagrindu.
1.-A C ‘ M
/•Kiekvienas lietuvis ir lietuviu 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.

5, j
SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams..

SLA — kuopų, yra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie .Tuma 
mielai pagelbės, i SLA įsirašyti.

N Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W. 30th St. • f .
Tel. (212) 563-2210 "Hj

TREMENDOUS TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED

A PRESIDENT! <

Many Presidents have been 
elected with the help of a slogan 
that caught the popular fancy. 
There was “Tippecanoe, and Tyler, 
too”; Harding’s “Back to Nor
malcy”; Roosevelt’s “New Deal” 
But it was a slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
HaiiKxi into the White House.

This is the story: Martin Var 
Buren was running for re-electioe 
in 1840, backed by a Democratic 
Party so powerful and well-organ
ized that it was generally conceded 
that his Whig opponent, Williarr 
Henry Harrison, stood no chance- 
A small Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeeringly, *Ti Gen
eral Harrison was given a pension 
of $2,000 he would be content to 
apend the rest of his days in a. lot 
cabin drinking hard cider.“

The Whigs seized upon this ob
scure little paragraph and tnnied 
It. into a mighty tribute. Harrison’ 
became the “log-cabin hard-cider 
randidste,” his military exploits 
were acclaimed and the enthujiaxm 
of the people rallied to the picture 
ef the nigged frontier hero.

Actually, Harrison had an in
come of $12,000 a year and never 
lived in a log cabin, but these facts 
did not change the country’s con
ception of him The Whig election 
waa a hearty one, and the log-cabin 
and bard-cider became symbols of 
their candidate. On one occasion 
when Daniel Webster was speak- 
ing ai a rally in Harrison’s behalf, 
he became to excited that be actx>

The "Tog-cabin. hard-ddeT Offl> 
paign became ao popular Xjni Haf- 
rboc rwept into office Tbrf 
eoeer of the Dexnocratk editor had

j In toon MfsA 
iVice PreridentB was 
• *dgar'«mokin^

old « phrue ▼hi 
ta xnaay trieodo bot oeC,

(tabbed

zu šildymai, Brighton Parke. $37,0C0.
SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū

ras, centralmis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju namu apylinkė.

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

garažas. Apie S6.000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas., apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
auette Parke.

_Trri : MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
{vairi apdrauda —INSURANCE apie $18,000 pajamų. Geros sąlygosr 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-į Marquette Parke.

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

Netoli Balzeko muziejaus savi
ninkas parduoda dviejų aukštų 
mūrinį namą, naujai atremon
tuotą ir išdekoruotą. Viename 6 
kamb., kitame 5. Kaina 848,500. 
Felefonuoti savininkui 847-3079

rtĖLP WANTED — MALfc 
Darbininku Reikia

IMMEDIATE OPENINGS

DRIVERS

Must own tractor to haul steel and
j piggybacks. 3 year contract. Hustlers 
I have a potential of making a mini- 
j mum of $l,500/per week.
1
I
A
I

CALL 284-3766

1
HELP WANTED — FEMALE

Darbininkių Reikli

HARDWARE CLERKS

Must have sales ability on retail hard
ware. Have experience & do all jobs, 
including filling orders. Top pay and 
benefits. Free parking, good trans- 
oorttaion. Call J. Roseth 263-3560.

N. TURĖK & SONS 
333 So. Halsted St.

4ELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky Ir Darbininkų;

STOP

Think of the 
Advantages of 
Working as a

Western temporary 
Work when you want to 
Work where you wanto to 
Variety of assignments 
No ffees - No contracts to sign 

SECRETARIES 
DICTOPHONE TYPISTS 
GENERAL TYPISTS 
BOOKKEEPER 
KEY PUNCH OPERATORS

Call 424-8B02 
WESTERN TEMPORARY 

SERVICES
9730 S. Western Suite 431 

Evergreen Park, III.

Juozo šmotelioATSIMINIMU
irGraži, lengvai skaitoma 

Įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

I 11ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Ę Turiu Chicago® miesto leidimą, 
r Dirbu ir užmiesčiu©*® greit, f*’ 
I rentuotai ir sąžiningai 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Į Tai. 917-3559

D 3 M b S I O
$Ž—« M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tildai S9? pusmečiu: autemoblllt 
■.lability apdraudimas pensininkai

Kreipti-

Se. ASHLAND AVĖ.
5S&3775

l_4iKROOŽlAI Ir 5RANGSNY3BJ

Psrdarimsa ir Talsyaaa 
2644 IfcEST fim 5TX1H
Talef.J VdHl

Siuntimai į Lietuvą

p. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-59S0 

__________ i

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4159 S. Maplewood. Tel. 254-7456 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

;iE—___ —
j»?| Frank ZepelU
QC4W W.95tt» J*

GA 4-UW

.Skardi

KAIP SUDAROMI įį
ADVOKATAS 

CHARLES P. KAL & Associate* 
2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. Seštalieniais iki 12 v. 
Vakarais tai. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientamsTESTAMENTAI į

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

Doctors ’ind a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
retievinc even severe constipation 
overnight Dort’t let irregularity or 
conshpabdfi pecotoe a problem. 
This mę^-caj ingredient is now 
available w the etcfvsnre€X<AX 
formula, »Usė anit a$£ directed. 
Cbbęoiated-fati#sB 
or Unflavored Pills.
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