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CHOMEINI ATĖMĖ IRANO MOTERIMS 
ŠACHO DUOTAS TEISES

PREMJERAS BAZARGANAS NEPATENKINTA-
MULOS CHOMEINI SAVAVALIAVIMAIS

IŠGRIAUTAS

TEHERANAS, Iranas.—’ M u-, 
la Chomeini neleido premjerui 
Bazarganui atsistatydinti, bet 
tuo pačiu neprižadėje' suvaldyti 
vadinamo “revoliucinio komi
teto” savavaliavimų. Į minėtą 
komitetą yra sulindę griežčiau
si komunistų agentai, kurie 
kontroliuoja vidaus reikalų mi
nisterijos ginkluotas jėgas.

Mula Chomeini, steigdamas' 
“Irano islamišką respubliką”, 
no'ri grįžti Į pranašo Mahometo 
laikus, nenori pripažinti dabar
tinės pažangos ir amerikiečių 
nešamos kultūros. Chomeini, 
susibičiuliavęs su komunistais, 
priėmė komunistinės propagan
dos liniją, kurios nepajėgia ar 
nenori atsikratyti. Koranas mo
terims nepripažįsta jokių teisių. 
Tuo tarpu Irano moterys nenori 
atsisakyti nuo tų teisių, kurias 
buvo gavusios iŠ šačličž Ą

Komunistai išvedė moteris 
Į gatves

Visi pripažįsta, kad keli ko
munistų partijos agitatoriai iš
vedė Teherano moteris Į gatves 
Tarptautinės Moters diėnds pro
ga. Moterų balsas, diriguojamas 
komunistų, nepatiko mulai Oho- 
meini, bet jis nieko negalėjo pa
daryti. Moterys, buvo pasiryžu- 
sios ginti tas teises, kurias ša
chas joms buvo davęs.

Premjero Bazargano pb'zicija 
yra aiškesnė. Jis nesipriešina 
“Islamo ..respublikai”, bet jis 
reikalauja -pripažinti veikiančius 
Irano įstatymus. Jeigu tie įsta
tymai negeri, tai' reikia juos 
keisti. Bet pakaitos turi būti pa
darytos legaliai. Įstatymus gali 
keisti įstaigos, kurios turi teisę 
juos keisti.

Bazarganas susitarė su karo 
vadovybe Irano apsaugai ir vy
riausybės paramai. Dabar revo
liucinis komitetas karius gaudo, 
teisia ir žudo. Gal pirma nužu
do, o vėliau teisia.

Premjeras atsistatydino, kai 
be jo žinios buvo suimti ir su
šaudyti 8 karininkai. Chomeini 
uždraudė Bazarganui atsistaty
dinti, Ibet komunistų vadovau
jamo komiteto nepaleidžia. Ba
zarganas pareiškė, kad dviejų 
vyriausybių krašte negalės būti. 
Jis reikalauja, kad “revoliucinis 
komitetas” nedarytų vyriausy
bės sprendimų, o dar būtų ge
riau, kad baigtų savo darbą. 
Premjeras mano, kad teisingu
mo ministerija gali tvarkyti vi
sus teisinius krašto reikalus.

HANOJUS, 
Lang Son ar 
esąs 25 mylių 
nijos sienos,

Vietnamo 
Lang Sen

karo

ir

Stengiasi padidinti 
naftos gamybą

Ne lik mula Chomeini, bet 
vyriausybė reikalauja padidinti
naftos gamybą. Iki šio meto po 
dirbtuves važinėjo tiktai naftos 
pramonės atstovai, bet dabar Į 
šią kampaniją įsitraukė ir fi
nansų ministerijos pareigūnai. 
Jie tvirtina, kad tranui labai 
reikalingi doleriai, kuriuos tik
tai nafta gali atnešti. Irano 
das paliktas be atsargų.

iž

Ugan- 
supti

MAIŠTININKAI SUPA 
KAMPALĄ

NAIROBI, Kenija. — 
dos karo jėgos baigia 
Kampala. Diktatorius Idi
pasigyrė, kad jam ištikimas ka
riuomenės dalinys užėmė arti- ; 
lerijos kareivines, bet neturi 
artileristu kanuolėms valdvti.

norėjo 
sostini ■

- I 

apginti nuo besiveržiančių Kini-! 
jos karių, o kiniečiai užsispyrė! 
miestą paimti. Kiniečiai sutrau
kė daugiau jėgų ir Lang Son 
miestą paėmė.

Sekančią savaitę vietnamie
čiai kontratakavo. Jie buvo pa
siryžę išvyti kiniečius, bet jiems 
nepasisekė. Vietnamiečiai ten 
beteko daug tankų ir dar dau
giau kareiviu. Miestas visiškai 
išgriautas. Nėra nei vieno namo, 
nei vieno 
ginta su 
traukė

medžio. Viekas suly 
žeme. Kiniečiai pasr- 

s Lang Son.

TVIRTINS CARTERIO POLITI
KĄ TAIVANO ATŽVILGIU
WASHINGTON, D.C. — At

metus Go’dwaterio ir kelių se
natorių pasiūlymą. kad JAV pa-

Vielnamas.
L.-n^on miestas 
atšilime nuo K i 
isai išgriautas. I

Frank J. Brady, Marquette Parke užpuolikų sun
kiai sužeistas prie savo npm>-.

LffiVIDUOTA PAAUGUUlW
PAVERTUSI CHICAGA DŽIUNGLE

L

PREZ. CARTERIS PASAKĖ KALBA
t-

EGIPTO PARLAMENTI!
BEGINĄS VENGIA LEISTI PREZIDENTUI

TARTIS SU IZRAELIO VADAIS

JAV KARIAI Į ARTI
MUOSIUS RYTUS

KAIRAS. Egiptas.
dentas Carteris Egipte 
jau, 
ves. 1
:kė labai svarbią kalbą ant 

greitųjų sukviestam Egipto par
lamentui. Kalba keliais atvejais 
buvo pertraukta šiltais ploji
mais.

Prezidentas rado reikalo pri
minti Koraną, kuriame yra 
daug išminties ir kuriame kal
bama apie taiką.

Prezidentas taip pat kalbėjr 
ir apie taiką, kuri žniomjal yri 
naudingesnė, negu karas.

Pačias svarbiausias pastabas 
parlamentui padarė Egipte pre-

buvo il- 
, negu pradžioje jis plana- 
Penktadienio popietę jis pa-

Ugandos kariuomenės dali- sižadėtų ir gintų Taivaną, lieka 
prezidento Cartė’rio vedama po-' 
____  ___ > salos reikalu. 
Prezidentas tariasi su Pekino 
vyriausybe, kad ji bereikalingai 
nepersekio-tų 17 milijonų Tai
vano sales gyventojų ir neban
dytų jų skriausti.

Atrodo, kad tuo reikalu sek
retorius Vance paruošė keb’sj 
pasiūlymus kiniečiams, kuriuos: 
Pekino a tstovai priėmė. Tą klau - į 
simą prezidentas palietė, kai. 
Washingtone buvo vicepremje
ras Tengas Hsiao-pingas. Sena
tas patvirtino sekretoriaus C. 
Vance susitarimą.

niai apsupo-aerodromą. Nei pats I- 
diktaitorius Amin, nei artimiau-1 mik a Taivano 
šieji jo bendradarbiai negali 
pasinaudoti lėktuvais, jeigu jie 
dar neišbėgo.

Visus labai stebina Kampalos 
radijo stoties tyla. Jeigu dikta
torius jau pabėgo, tai nėra kam 
pranešimų paruošti. Bet jeigu 
jis dar Kamp’aloje, teišgali ban
dyti gintis. Tuo tarpu diktato
rius jokių gyvybės žymių nero
do, nekalba.

WASHINGTON, D.C. Vy
riausybės Sluoksniuose vyrauja 
įsitik minias, kad JAV turės 

.siųsti galingas karo jėgas į Ar
timuosius Rytus.

Prezidentas Carteris nori Įti
kinti izraelitus galimai greičiau 
pasirašyti laiką su Egiptu. Jei
gu Izraelio vadai bus tokie už
sispyrę. tai JAV turės siųsti sa
vo dalinius naftos laukams ir 
vamzdžiams apsaugoti. JAV 
negali leisti rusams tuos kelius 
arelyti ir naftos plaukimą su
stabdyti. JAV nubrėš liniją, ku
rios taikos ardytojai neLąiės zidentas Sadatas. Jis pareiškė: 
peržengti. ' ’ “Susitarimas tarp Egipto ir

. . , , , , ■• . . i Izraelio aptartas ir išaiškintas.Atrodo, kad Izraens turės su-;x,. . . . . „ . , ,, , ,. .... . . Nėra jokios priežasties, kad uzvaldvti savo mekltnus ir pnsi- ,. . ..,i n. -j , i, ■ , poros dienu jo negalėtume palaikyti David stovykloje sutar-- ‘ 1
tų ir Washingtone padarytų 
susitarimų. Kubiečiams teks iš
važiuoti iš Afrikos ir Pietų Je
meno.

tarp 
metė

POTVYNIAI ILLINOIS 
VALSTIJOJE

SPRINGFIELD, Ill. — Atši
lus orui, visame krašte patvino 
upės, apsemti tiltai ir patvindė 
kelius. Illinois gubernatorius, 
matydamas tokį didelį vandens 
kiekį Illinois valstijoje, paskel
bė visą valstiją nelaimės ištik
tą. Gub. Thompson tikisi gauti 
paskolos mažesniais nuošim
čiais keliams taisyti.

Laimė, kad praeitą savaitgalį 
truputį pašalo, tai šiek tiek ke
liai pradžiūvę. Pakilęs vanduo 
apgadino plentus ir tiltus.

— William Gacy kieme pro
kuratūra rado dar vieną berniu
ko lavoną, užverstą storu 
mento sluoksniu.

ce-

ne-— Aviacijos bendrovės, 
gaunančios degalų, mažina skri
dimu skaičių.

saloms.

— Kinija buvo pasiuntusi j 
Vietnamą 100,000 karių. Kiek
vieną dieną atšaukia vieną ar 
du batalionus.

- Vietnamo kariai leidžia ki
niečiams laisvai iš Vietnamo iš* 

■martuoti, Į juos nebešaudo.

— F. Brady tvirtina, kad Į jį 
šovusieji vyrai buvo po narko
tikų Įtaka, ' ■ /,

KALENDORĖLIS
Kovo 12: Fina, Inocentas, Jo

ninė, Ręgimantė, Goštautas, 
a Saulė teka 6^12, leidžiasi 5:38. 
;5Urw vėsi»,^yėju<A<ė.

NAUJOS SUTARTIES SU
TAIVANI! NESIRAŠYS

WASHINGTON, D.C. — Se
natorius B. Goldwater norėjo 
priversti vyriausybę ir ateityje 
ginti Taivano salą ir jos gyven
tojus nuo Kinijos komunistų. 
Jis Įtikino' senato komitetą pa
siūlyti tokią rezoliuciją, kuri 
Įpareigotų JAV vyriausybę ir 
ateityje, ginti Taivaną. šis sena
toriaus Barry Goldwaterio pro
jektas atmestas.

Prezidentas pripažino Pekino 
vyriausybę ir nenori jokios su
tarties, liečiančios Taivaną. Iki 
šių metų pabaigos JAV gins 
Taivaną, jeigu bus reikalo, bet 
nuo ateinančių metų pirmos die
nos sutartis bus baigia ir Įsipa
reigojimai negalios.

Manoma, kad JAV išsiderės 
iš Kinijos specialias privilegijas

Chicagos policija penktadieni kol bėglys įsukęs į nž--tlvj 
rado sutrumpintą šautuvą, ku- 87-los ir Wallace gatvių 
ris, kaip tikimasi, buvo pavar- automobili, paleido šūvį į Gor- 
totas naujai išrinkto aldennano 

! Frank J. Brady apiplėšime ir su- 
■ žeidime, šautuvas rastas rezi- 
' dencijoje prie 71 ir Yales gatvių.

Brady, kaip vakar rašyta, bu
vo iš šautuvo sužeistas prie sa
vo namų, 6511 So. Maplewood 
Street, mėgindamas pabėgti 
nuo’ būrio užpuolikų, kurie, 
kaip spėjama, atsekė ji spėjusį 
nuo jų pabėgti prie Summer
west kokteilių užeigos. 9410 So. 
Western Avenue.

maną ir Glynn Bet jųdviejų 
taikliu šūviu pataikytas sukri
to William H. Ryder mokyklos 
kieme, 8716 So. Wallace.

Pasirodė, pašautasis

Brady. 54, kuris yra Chicagos aikštės ir kitame automobilyje 
Gatvių ir Sanitacijos departa-( 
mento miškų divizijos administ
ratorius, yra mažiausia ketvir-' 
toji auka tos 
gaujos, kuri 
inais žmonių, 
iš kokteilių 
mieste' pusėje. j Ta pati gauja

Gauja buvo surankiota ir lik
viduota dėka kelių palankių 
sitikimų: kelioms valandoms rant A Lonuge 
praėjus po Brady peršo vim o vie- St.. Evergreen Park, 1 
na mergaitė mokinė eidama į įstengė pabėgti. Dar dieną anks- 
mokyklą rado ant sniego prie čiau panašiu būdu nuo Sum- 
89 ir Normai gatvių pamestą1 mervvest užeigos buvo pagrob- 
Brady kredito kortelę ir mo-jtas vienas asmuo, nugabentas 
kyklojc perdavė mokyklos pa- iki 87-tos ir Washtenaw gatvių, 
reigūnui. kuris žinojo Bradyjkur iš jo’ atimta $800 ir naujas 
vardą ir tarnybą ir pranešė po-.'liuksusinis automobilis.

Taivanui ir dar kitoms mažoms! lie i j ai. -----------------

VIETNAMIEČIAI BANDĖ 
PULTI KINIJOS KARIUS

BANGKOKAS. Tailandas

sirašyti”.
Prezidentas Carteris, dvi die

nas praleidęs Kaire ir Aleksand
rijoje, išaiškino visus klausi
nius, dėl kurių Beginąs su l)a. 

jjanu taip atkakliai priešinosi, 
j Egipto prezidentas, supratęs 
prezidentą C.arterį, padarė keiis 
savo pasiūlymus klausimams

Iš Vietnamo ateinančios žinios lengviau išspręsti ir pritarė nau- 
sako, kad vietnamiečiai padarė j jiems JAV pasiūlymams, 
didel j klaidą. Norėdami, kadi 
kiniečiai greičiau pasitrauktų, 
jie užpudlė -vieną namo žygiuo
jantį dalinį. Kiniečiai sustoja,j 
pasiėmė ginklus ir grįžo 
Jie užpuolė vietnamiečius, 
naikino visus 
kelias mylias 
kanda mi.

Tvirtinama.

Prezidentas Carteris norėjo 
’ išsikalbėti su visais Izraelio ku- 
Įro ir politikos vadais. Let Begi- 
jnas visą reikalą atidėliojo. Jis 
{norėjo pirma išsikalbėti su iz- 
jraelio kabinetu, o vėliau pra- 
Į nešti prezidentui Carteriui Iz
raelio poziciją ruošiamos taikos 
sutarties reikalu. Izraelis ne
nori spręsti palestiniečių klau
simo, tuo tarpu Egiptas ir pre
zidentas Carteris sako, kad rei
kia prisilaikyti David stovyklos 
susitarimų ir bendromis jėgo
mis spręsti palestiniečių klau
sima. »

šeštadienio rytą prezidentas 
Carteris išskrido Į Izraeli, kur 
ji pasitiko premjeras Beginąs. 
Prezidentas vėliau susitiko su 
Izraelio premjeru, kad galėtų 
išaiškinti Izraelio kabineto nuo
monę apie paskutinius prez. 
Carterio pasiūlymus Izraelio ir 

bet tas prie dabartinio kainų pakėlimo. Egipto taikai

buvo 
pats tos penkinės vadeiva Ron
ald Kruinp, kuris pašcVė Brady. 
Dabar guli Rcselando ligoninėje.

Oswald, gvv. 10301 S. Hovne, 
trečiadienio naktį apleidęs tą 
pačią Sumrnerwest užeigą, buvo 
dviejų los “penkinės” narių už-Įčiai niekad nebandę 

{pultas išvažiuojant iš parkinimo nio žygiuojančių Kinijos karių. 
aikštės ir kitame automobilyje Kiniečiai išsivežė iš Vietna- 

atim-

atgal, 
iš- 

puoiikus ir grižo! 
atgal, viską nai-l

kad vietnamie- 
pulti na-

paauglių plėšikų 
vertėsi apiplėši- 
grįžtančių namo 

užeigų pietinėje

trims kitiems lydint priveiktas nio visus iš vietnamiečių 
su jais važiuoti į netoliese Dan tus rusų tankus.
R van mišku sau gone, kur iš io>
atėmė rastus i?85, jį peršovė per!

jo liuksusiniu)
palikę sužeista)

GAZ AS, ELEKTRA PA
KĖLĖ KAINAS

automobiliu, ji 
krūmuose. WASHINGTON. D.C.

zo, elektros ir mėsos kainos 
tą pač’a n^ktį vertė didmenų krautuves

Ga- 
pri- 

ir vėl
bandė pagrobti ir apiplėšti dar pakelti kainas. Apskaičiuojani

- kita žmogų prie (>reco Restau- kad prekių pervežimas 
^020 W. 95th ir elektra

— Jane Bymc pareiškė, kad 
ji planuoja keturis metus būti

Investigatoriai Joe Gonnan ir 
Francis Glynn nuvyko į vietą, 
kur mergaitė tą kortelę rado,1 Chicago's meru, jei bus išrinkta, 
tikėdamiesi gal daugiau koj Vietoj George Dunne, ji norėtų 
rasti. 87-to’s ir Parnell gatvių matyli kitą Cook apygardos ta- 
sankryžoje jiedu pastebėjo pra-,rybos pinnininką. 
važiuojantį automobilį, priklau-l —------ —
santį Joseph Oswaldui, 11, ku-j Kraštutiniai arabai kuti
ns tos pačios gaujos buvo api- kuoja prezidentą C.arterį už ke- 
plėštas, šūviu sužeistas dieną iionę j Egiptą ir Izraelį taikai 
anksčiau, trečiadienio naktį iš- pasirašyti.
einant iš Sumrnerwest kokteilių - ------------------
užeigos, Investigatoriai pradėjo!
iš-, ptkkoh tą automobilį išskti,1 mažėjo iki 5.7 nuoš? 5

Bedarbių skaičius JAV su

gazas
daugiausia prisidėjo

Pakilus didmenų kainoms, 
bus keliamos kainos ir krau
tuvėse.

Manoma. kad prezidentas 
(.arteris n,minavo Beginą apie 
pasitarimus i . ,,u- ir pasiektas 
išvaia .

riją. JAtrt sėka ’kiti dilimai.

NEW YORK. N.Y. — Jungti
nėse Tautose keliamas balsas 
apie Izraelio kolonializmą. Siu-I N *

J lo sudaryti tarptautine komisi- 
Ijų, kuriai būtų pravesta ištirti 
Izraelio pastangas įsteigti savo 
kolonijas Jdrdanijos žemėse.

PIRMIEJI DALINIAI
. GRĮŽO NAMO

PEKINAS. —- Kinijps vyriau
sybė oficialiai praneša, kad 
pirmieji- Kinijos kariuomenės 
daliniai jau;|>eržcngė Vietnamo



Dėl ko negalima tylėti (2)

vedamajame, Kaip malėme, la
bai Kmuziai, izeituiamai pajuo-

P. STRAVINSKAS

“per fas et nefas”, “tapti, t. y., 
įeis anais ir neleistinais būdais, 
teisybėmis ir neteisybėmis, VLT 
ivo piniuninku’’.

Dabar pažiūrėkime, kiek

u-r r ;
VvdUjU

prieitais tai ar kaltinimai esa
mai! ziJLlo pirmininkui — Dr. 
K. siuiausKW ir buvusiam Dr. 

i.*.. ik*oeiiui pagrįsti.
1. Dėl Dr- K. Šidlausko kai-

jį pazeiinnti, pexxreu juo, kaip 
ruiiLa ir cvai KUiga orgauizac i. j “D a r b i n i n k oM redaktoriaus 
ja, vibdcuiAviies pasitikėjimą.

Bv t ajiFaiiIKv reuakto”
riui, nuią sugriau-

-v L*Z. Vlima, jis kunba
n-iu vadovaujančių i

- prie daoaxumoju tinimo, tai aš gerai žinau, kad 
Dr. K. Šidlausko ir jis j tą ALlo • valdžią” ne tik 

pne ouvusio — Dr. iv. Dobeiio, nekiveizė, bet, priešingai, kitų 
uauar v laivo devyuų ponLmų' prašomas sutikti kandidatuoti į 
gxupiU (11 tai pačių S laminau- .iH o pmnminKtis, ligą laiką 
šių, L. e.uvvje eLdeiį vaidmenį1 a įsakinėjo. Tiktai daug kas, 
vaiBiyofcs gyvenime vaidinusių),]o taip pat ir as, jį, kaip augš- 

egziiyje susidarius.ų, ciausių KvalifiKacijų teisininką, 
bec-gyvų, auiyvių pasiūlyto kan- uaug Kartų viešojo intereso dė
dinam j \ Liivo pirmininko’ vie- lei prašiau sutikti pasiūlymą 
tu

ir

v eduiia^is suveltas, mintys 
išdestvuos padiixai, lyg jos ne- 
butų suredaguotos pranciškonų 
kurugo, dm gi teisių hioksio dak
taru, o kokio ten Keturias klases 
baigusio iii’GiiUKc ... lik viena 
minias tai ianai aiŠKiai išdėsty
ta, buceiiL, ta, kad anudu ALio 
pummunKai tai Dr. Kazys sid“ 
ia iLbKas ir Dr. 
macoi iauai

i

Kazys bonelis, 
veržlus i “vai- 

uz.*ą ’ . . . Del Dr. K. sidiausuo 
piuxiKvia, Kad jis ėmęsis tiKtai 
kukiu ten "uzKUlisnių mane- 

norėdamas pateKii j 
•’valdžią (Kad jis, pasiūlytas ‘ 
AL io pirnimiziKus, neužleido 
\±cci-.*s Kxiain AanoidaiUi), kas,

priimti, ir jis tą padarė. Esu 
uKras, Kad jis buvo geriausias 
niandidatas į pirmininkus, ku
liam reikės turėti reikalų su 
valstybės Departamentu, reikės 
aiŠKinas ten teisiniais Lietuvos 
laisvmimo klausimais, o tam 
jis yra pilnai kompetentingas, 
vis gi yra Vokietijos teisių mok- 
sio oaKiaras, Amerikos vieno iš 
geriausių narvardo universiteto 
teisių jaKultete magistras, bu
vęs Amerikos taismo’ proKuro-
ras, ctabar gi advokatas — kas ko pirmininku, tai irgi didžiau- 
iš mūsų "aiumnkų'’ galėtų jam

’■ T**"* ?•

žodžio laikytis. O jei iškart AL
To pirmininku Valdybos nariai 
jo neišrinko ir dėl to’ užsitęsė

:x &&
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Lietuvos nepriklausomybės laikais Ukmergės amary mokyklą, pastatyta 1940 metais

tymas, tai ne jo kaltė. Kalti tie, 
kurie dėl kokiu kitų motyvų, ne 
dėl jo kvalifikacijų, jo išrinki
mą pirmininku trukdė ir dėl to 
suvėlino Valdybos pasiskirsty
mą pareigomis.

2. Dėl Dr. K. Bobeliui daro
mo priekaišto, kad jis “per fas 
et nefas” “pasišovęs” tapei VLI-

Vasario mėn. 10 dieną vietos 
ALT skyrius YMCA salėje su
ruošė Vasario 16-osios minėji
mą, į kurį iš šic's mažos koloni
jos susirinko per 50 žmonių. Mi
nėjimą atidarė skyriaus pirmi
ninkas Vincas Bastenis, pro
gramą pravesti pakviesdamas

čia labai populiarios radijo 
landėlės ‘‘Leiskit j Tėvynę”

d v uai pasiSKirstyti pareigomis ’ 
. . . i ai t.ea Dr. K. Šidlauskui 
kaitimmų. tzradžiai gal gi ir pa- 
kaKs. Kai išbus ALi o pirminin
ku devynelius metus, kiek yra] 
išbuvęs Dr. K. Bobelis, tai jų 
bus ir daugiau .. .

Dr. Bobeliui irgi 
priekaištas, kad jis

sia netiesa. Tą irgi aš žinau iš 
savo teisimu žinojimu prilygti1 pasikalbėjimų su juo ir su ki- 
aroa konkuruoti ? 0 jis, prie Dr. tais asmenimis, kurie devynių 
K. Bobelio buvo dargi ir ALTo grupių vardu prašė jį sutikti 
ietims ekspertas, jis turi ir po-(uanekdatuoti į VLIKo pirminin- 
iitinio daroo praktikos, nes jis Į kus. Jis ne pats pasisiūlė būti 
daugiau nei šešerius metus bu- kandidatu Į VLIKo pirminin- 
vo Lietuvių Krikščionių Demo-1 kus, o tik sutiko, prašomas net 
kratų Sąjungos pirmininkas, devynių VLIKo grupių, dargi 
Jis ilgus metus dirbo ALTe ir raštų jam pasižadant, kad jų 

atstovai jo kandidatūrą. VLIKo 
Taryboje parems. Ir šiandien 
gali visi geros valios l'etuviai 
tiktai džiaugtis, kad jis sutiko 
pasiimti tokias atsakingas Lie-

2. Jeigu jau Dr. K. Šidlauskas, 
i kartą kitų įprašytas, sutiko 

daromas kandidatuoti į ALTo pirminin- 
pasišoves kus, tai ir turėjo savo duoto'

į tuvos laisvmimo darbo vadol 
vaujamąsias pareigas, kurias 
pasiėmęs, jis ir atliks taip ge
rai, kaip atliko’ net devynis me
tus jo eitąsias ALTo pirminin
ko pareigas. ALTas savo pas
kutinėje konferencijoje reiškė 

j jam entuziastingą padėką už jo' 
didelį pasiaukojimą laisvinimo 
darbui ir už pasiektus labai 
gražius sunkaus darbo rezulta
tus. Dėl to gi jis ir buvo toje 
ALTo konferencijoje visų jos 
narių balsais išrinktas AITo 
Garbės Pirmininkų, Tas rodo ir 
sako, kas yra Dr. K. Bobelis ir 
kodėl jis net devynių VLIKo 
grupių prašytas būti kandidatu 
į VLIKo pirmininkus. Man čia 
toliau apie jį kalbėti.nereikia — 
už jį kalba faktai* ir visiems ži
nomi jo darbai, jo pasiekti lais
vinimo darbe laimėjimai.
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prastai minėjimai pradedami ko Italijoje, kai Amerikos am* 
invokaci jomis. Sekdama šią tra- basadorė Clare Boothe Luce pa* 
diciją ALT skyriaus vadovybė grasino italus paramos nutrau- 
kreipėsi į abu čia gyvenančius 
lietuvius R.K. kunigus, prašy
dama minėjime sukalbėti mal
dą. Abu, viens po kito, atsisakė. 
Bet to neužteko: vienas iš jų, 
pasirodo, pasijuto stipriai už
gautas ir viešai pareiškė, kad jis

kimu, jei jie balsuotų už komu
nistus. Sąkoma. kad mekas ki
tas italų komunistams negalėjo 
daugiau pasitarnauti, kaip tas 
grasinimas. Neužilgo italų ko
munistai triumfavo. Šį kartą 
Hot Springs lietuviai pasielgė 

niekad nepriklausęs jokioms po- taip, kaip anuomet italai. Neži- 
litinėms partijoms bei ideologi- nomas atsitikimas, kad šanta- 
nėms srovėms, kai šiuo atveju žas atneštų pageidaujamus var 

i kažkas bandąs jį užkabinti ant sius. K- P*
Į politinės mešKerės. Ar ne para
doksiškai skamba ? Pakvietimas 

; iškilmingame, minėjime sukai- ■
{oėli maldą yra užgavimas ir Į Į apleistą parapiją atkėlė nau- 
j bandymas užkabinti ant politi-'ją kleboną. Po pirmų pamaldų 
]nės meškerės! Ar ne šis tas? jis rinko pasižadėjimus, kiek 
i O mums atrodo, kad kunigas, kas galės aukoti, kad būtų atre- 
šiuos pareiškimus padarė jau montuoti pastatai. Vienas stip- 
kabodamas ant politinės meš- j riaušių parapijos šulų, paklaus- 
kerės ir tik žodžiais nevykusiai! tas kiek duosiąs, pasakė: “Aš 
bandė užmaskuoti savo tikrąją] pasižadu duoti penkis dolerius”, 
poziciją. Staiga nuo lubų nukrito tinko

Neužteko dar ir to, kad kimi- gabalas tiesiai ant jo galvos, 
gai atsisakė sukalbėti maldą.: Pritrenktas ir pusiau atsigavęs 
Tuoj po' to prasidėjo davatkyno1 prakalbėjo: “Klebone, rašyk p...

p... penkis šimtus dolerių”. O 
klebonas pakėlęs akis į viršų 
pagalvojo: “Viešpatie, mesk ant 
jo galvos dar vieną tinko ga
balą”.

akcija: anoniminiai telefonu 
skambinimai, u ž g a uliojimai, 
grasinimai, bauginimai. Atsira'Į 

j do dar ir tokių, kurie automo- 
I Diliais važinėjo iš namų į na
mus, bandydami atkalbėti, kad 
neitų į ALT minėj imą, teigda
mi, kad altininkai yra vienybės;

va- 
ve- 

dėją Salomėją šmaižienę, kuri 
labai taikliais komentarais pa
lydėjo kiekvieną programos j 
punktą.

Amerikos himną sugiedoti
buvo pakviesta Laima Rastenj- ardytojai, raudonųjų įrankis.]

Klebonas ir turtočius

VIZITINĖ KORTELĖ
Kartą Puškiną aplankė praš- 

i/ainanykite tik, kokie pabaisos! ' matni poniutė, bet nerado jo' 
Visų tačiau, jaučiama, kad vi-! namie. Pastebėjusi kaip nešva- 

čios Kronikos skaitė Antanas.sos šios akcijos vadovas yra da-i riai jis gyvena, pirštu paraše 
Zubavičius. Paskaitą skaitė įžy- vatkyno “karalius”. Visos šios] ant apdulkėjusio pianino: kiau- 
musis pedagogas, rašytojas Pet-Į akcijos aktyvistai — rėksniai -lė. Kitą dieną susitikusi Puški- 

už vienybę, patys yra brutaliau-Į ną ir nelaukdama jo pastabų, 
si vienybės grovėjai ir jų vie-Į tarė: 
nybės samprata yra išpažini-1 
mas tik jų, jų pačių sukurto, d • 
tulžyje pamirkyto kredo. čia
tvirtai tikima, kad ir minėtuo-Į — Taip, žinau, — ramiai at
sius pareiškimus kunigas bus]sakė Puškinas. —- Jūs palikote 
padaręs davatkyno “karaliaus” i savo’ vizitinę kortėlę. .

kuris dusinančičj aplinkoj taip paveiktas. ■ ;-:r_________ .
gyvybiškai reikalingas atgaivos.

Po pertraukos scenoje pasi
rodė muzikai-teatralai Lapins
kai su jų pačių sudaryta muzi
kos, dainos, prozos ir poezijos 
pyne. Čia patyrėfhe, kad Laima 
Rastenytė-Lapinškienė yra ne 
tik talentinga aktorė, deklaina- 
torė bei lėlių teatro kūrėja ir 
improvizatei-ė, bet ir žavingą, 
gerai apvaldytą balsą turinti 
dainininkė. Lapinskai su savo 
talentais daug džiaugsmo yra]

tė-Lapmskienė. Maldą už Tėvy
nę iš Lietuvės Katalikų Bažny-

ras Maldeikis. Paskaitos tema, 
turinys, minčių formulavimas, 
kruopštumas, žinių gausumas ir 
metodas patraukti klausytojo 
dėmesį yra labai būdingi Petrui 
Maldeikiui. šitokią paskaitą 
turėtų išgirsti plačiosios masės, 
o ypatingai mūsų jaunimas,

— Jus aplankiau, bet nėra

* *

Tikėkime, kad ateityje ALT 
žmonės neužgaulios mūsų kimi-; 
gų su prašymais maldą sukai-Į 
bėti.

Prisipažinkime, kad mūsų 
išeivių .vyresniosios .karias žy- 
miaijsia dalia, visokių vėjų blaš- 
kvta, ncisisavinusi tradicijos

1 Z. 2- -V- >

respektuoti priešingas nuomo-j 
nes, temoka tik akis draskyti; 
kitaip galvojantierns. Nepagel- 

Į bėjo jiems nei aukštųjų mokyk- 
suteikę nemeluoto meno gerbi- lų dįPlomai> kurie savyje neturi
jams visur, kur tik pasirodė. 
Šitai pajautėme ir mes ir aplo
dismentais jiems atsidėkojome. 
Gausiausiais aplodismentais nuo 
scenos buvo palydėtas tai ma
žametis smuikininkas Aras La
pinskas,. Dariaus ir Laimos sū-i 
nelis. Su deklamacijomis see-Į 
noje dar pasirodė Vida Sakęvi-' 
čiūtė ir E. Rastenienė. Progra-' 
ma baigta Tautos himnu. Lie
tuvos laisvės kovai surinkta' 
stambi suma aukų. j

Sekančią dieną, vasario 11-tą, 
Švv Marijos bažnyčios klebonas, 
amerikietis, atlaikė už Lietuvą! 
pamaldas, į kurias susirinko 
gausus lietuvių būrys. 

* £ #
Prologą šiam minėjimui su

darė dėmesio vertas įvykis. Pa-

nei intelekto, nei dvasinių ver
tybių, o tik žinias.

Šį kartą pas mus atsitiko tas. 
pats, kas pokario metais atsiti-

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tab lets are 

5Q% stronger than Doan's.
* * ■ ' . w - . * • ■

Before yob 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 I 
freely in minutes’ There's no stronger I 
backache medication you can buy with- i 
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

Detroito Lietuvių Organizacijų Centro Valdyba ir ai- ’ 
stovai džiaugiasi ir gėrisi Detroito lietuvių solidarumu ko- 
voje dėl Lietuvos laisvės, ir jų patvarumu, ir tautinės dva- , 
sios stiprumu.

Gausus dalyvavimas Vasario 16-osios minėjime ir 
gausios aukos Amerikos Lietuvių Tarybai, Lietuvos laisvi
nimo reikalams, puikiausias tam rodiklis. .

Visiems į tą šventę atsilankiusiems, aukojusiems, mi
nėjimo programą attikusiems, aukas rinkusiems ir bet kuo 
talkininkavusiems — nuoširdi padėka.

Detroito Liet. Organizacijų Centro Valdyba

$

I

Įt 
t 
$

■

’’SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
It

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 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.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
'$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams. -

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

Calite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W. 3Mh St.' • * • -
Tai. (212) $63-2210

J4AOJIENOS, Chicago t. ill Monday, Mirčh 12, 107i
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

MENAS YRA KULTŪROS ISTORIJA
MIRUSIOS CIVILIZACIJOS

II.

Kreto sala
Kreto sala minų ir mikėnų ei. 

vilizacijos lopšys. Viduržemio 
jūroje, netoli Artimųjų Rytų, 
prieš 1500 metų (prieš mūsų 
erą), viešpatavo karalius Minas. 
Karaliaus rūmai žinomi Knosos 
vardu. Ten buvo gausu primity
vaus mene: dekoratyvinių pro- 
to-geometrinio stiliaus simboli
nių piešinių sienose, gausybė 
keramikos — indų, puodukų, 
ainforų ir laibai didelių lauke 
laikomų vazų.

Kreto salą (circa 1500 m.) iš
tiko katastrofiškas žemės dre
bėjimas. Sala buvo sudraskyta 
ir pasikeitė visas pirmykštis 
vaizdas. Smūgio sukeltos jūrės 
bangos nustūmė dalį sienos į 
jūrą, kartu nunešdamos ir tūks
tančius Įvairiausių vazų ir ki
tokiu keramikos išdarbiu. Jūrų 
dugno tyrinėtojas Jacques Caus- 
teau su ingulos narais surado 
jūros dugne, tolokai nuo šiau
rės krante', visą sieną su liku
siais daiktais ir juos iškėlė.

Graikai ir kiti archeologai at
kasė iš po lavos Knoso rūmus.1 
Dabar len, nors darbai dar ne
baigti, yra įrengtas dingusios 
civilizacijos archeologinis mu-i 
ziejus, Sala ūkiui neturi reikš
mės, — vulkaninė žemė, - ma
žai augalijos. Mikas Šileikis Vyšnios pavasarį

venimo, Egejos menas yra grai
kų menas.

Graikų klas kinio meno lopšys! 
buvo minai ir m’kjėnai. Tarp 
5-to ir I to amžiaus graikų (he-

FEDERALINir PaJ\MU M6 
KESČIŲ FORMAS PILDANT, 

ĮSIDĖMĖTINI ŠIE TELE
FONO NUMERIAI

JAV Internal Revenue tar
imų) kultūros auksinis periodas nyba padeda užpildyti federa- 

pasauliui] linių pajamų mokesčių formas 
a atsakymu^ telefonu 
mokesčiu mokėtojams 
paskambina -pečiaiia's

palike kultūringam 
dvasinės kultūros didelius pa-! ir dim* 
minkius: meną, literatūrą, mok-1 tiems 
slą, matematiką,
mediciną ir filosofiją 
graikų meną pasisavino, išplėtė! 
Italijoje ir vakarų Europoje, j

menas, 
M. Šileikis

astronomiją,) kurk
Romėnai nem 

na i s
kamiirs
Illinois

135-1010.

jos, būtent:

Velykų sala

Okeanijos srityy. Ramiaja
me Vandenyne, yra nedidelė 
Velykų sala, kuri liudija senos 
civilizacijos liekanas. Nėra aiš-} 
ku, kokie žmonės ten gyveno ir. 
iš kur jie atsirado, ugniakalnių 
srityje, kur labai nesaugu gy
venti. Didelių meno liekanų ten 
nerasta, bet stebina mus palik
tos tų gyventojų ištisos eilės 
kabliagalvių žmonių statulos. 
Iš statulų sunku nustatyti žmo
nių rasę, kadangi labai primity
vus menas. Urvuose rasta krū
vos kaukolių ir griaučių.

Velykų saloje yra žmonių, 
kurie gyvena, bet senoji žmo
nių civilizacija ir patys to laiko 
žmonės galėję būti Polinezijos 
padermės, (p. Rask, kuris ten 
neseniai lankėsi, gal plačiau pa
rašys apie Velykų salą?).

Pompėja
73 metais (mūsų era) Pompė

ją (Italijoj) užvertė Vezuvijaus 
’ugniakalnis lava, palaidodamas 
ivisą miestą. Buvo aukštos kul- I - c ■■ turos miestas. Ramonų diduo- 
I menės pramoginis miestas. Ar
cheologai atkasė ir atstatė rū
mus su visais meno ir architek
tūros paminklais, kurių dalis 
buvo išstatyta parodoje Chica
go Meno institute praeitais me
tais. šiose iškasenose buvo ras
ta brangių meno artifektų, pa
našiai, kaip Tuto-Chamono di
nastijos turtai, kurie taip pat 
buvo Chicagcfe Mokslo ir Pra
monės muziejuje išstatyti pub
likai pamatyti.

Tenka priminti, 
j a nėra’ “m irusios 
palikimas. Tiktai

kad Pompe- 
ci vilizacijos’ 
vienas mies

telis buvo Vezuvijaus sunaikin
tas.

J. A iN THE DARK. Ptfcantlžktj ir tutvr da
įprašyuud, pairau iš gyvenimo. Lengvo stilius, gyva aalba mažiai ižleiau 
150 pal. Kaina S2.00.

Yukatanas

Yukatane, pietinės Meksikos 
srityje buvo Įsikūrusi indėnų 
rasė, vad. majais. Ten dabar te
liko tiktai architektūros ir

Or. S. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Uetuvot Utartlu.
jmtriuJu nuo p<- senųjų amžių in pokario metų. Vidutinio formato. 14? 
psL, kainuoja $3.00. ‘ iii

Or. Juc-ms b. Končiui, VYTAUTAS TH K GREAT. Istoriniai DLK V? 
tauto bruožai, paliečiant to labro Lietuvos vaūtynea ir joa kaimynu iatorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietaia viršeliais $4.00.

Dauguma ėių. knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jts fa 
kitas knygas galima įsigyti ataitankiua į Naujienas arba atsiuntus čeki c 
piniginę perlaidu.

NAUJIENOS
1732 Habrted Street, Chle««, ffi. Sf <t#l

, skulptūros paminklai Chicken- 
Idza kolonijoj. Pagal Chicagos 
universiteto istoriko Up j ones 
teoriją, prieš 700 metų (mūsų 
era) buvę dideli potvyniai. Ma

jų padermė išnyko. Bet Perų 
valstybės kalnuotoje srityje vad. 
inkai indėnai susikūrė savo te
ritoriją, statė milžiniškas akme
nines sienas ir tvirtoves, žino'

ma, ispanų invazijai prasidėjus, salos iki salos. Antroji minų 
j indėnai savo gyvenvietę apleido.. epocha nuo 2000 iki 1500 m., 
ITačiau mūsų architektus stebi- kai Kreta buvo civilizacijos 
na, kaip tokioje kalnuotoje sri- centras. Atėjo vėlyvesnis minų 
tyje anie žmonės galėjo tokius amžius nuo 1500 iki 1000 m., 
dideliu:
bes sienas. Be to, Įdomu, kad'Gra ik i oje, o mikėnai paskleidė 
kur žmonių begyventa, visur visoj G taikioje minų Įtaką sn 
būta nemenkos civilizacijos an-1centru Mikėnoje, o Kreto sala 
raiškų.

Graikų meno triumfas

Prieš gimstant graikų menui, 
buvo pilnai išsivysčiusių civili
zacijų per tūkstančius metų, 
Egipte, Mesopotamijoj ir jau 
minėtoje Kreto saloje. Bet grai
kų menas greit iškilo ir atidarė 
duris Vakarų pasauliui, kai ki
tos civilizacijos brido Į sutemas.

12-am amžiuje didelė krizei 
sukrėtė Egėjos centrą nomadų 
invazijos sugriovė hititų impe
riją, o Dariaus invazija sunaiki
no daugelį mikėnų centrų. Po 
to mikėnų civilizacija sunyko. 
Mikėnų centrai šiaurės srityse 
graikų kultūrai paliko ir rašto 
rekordų. 800 m. Homeras savo 
Odisėjoje mini hero'iškus žygius

akmenis įkelti į staty-ikai minų civilizacija įsikui

ir legendas, Įkvepia literatūrą. 
Graikų menas remiasi religija 
ir mitais, atseit helinų CRym- 
pas, Zeus, Hera, Atena, Posei
donas, Artemis ir kiti dievaičiai 
buvo jau mikėnų rekorduose. 
Taip pat legendos apie Hades 
(pragarą) ir kt.

Minų amžius nuo 3000 iki 
2000 m. Jų civilizacija plito nuo

Pas fotografą 

pas fotografą: 
darote ir 

traukas?
Taip, Į>onia.

— Kiek kainuoja 
Penki doleriai

vaikų nuo-

Chi-
jČikagos priemiesčiuose, 312 Area 
Gede ir Jcliel rezidentai gali 
skambinti tel 3(1(1-972-5100.

Kiti asmenys, gyveną Illinois 
i valstijoje gali skambinti tel.
Į 3( M1-252-2921.
| IRS Įstaiga pr. šo m kesčių 

už dvvlika.1 mokėtojus skambinti nuo <3 vai.
- Gerai, aš ateisiu vėliau; da.'ryto iki 1:30 vai. popiet iki ba- 

bar aš turiu lik vienuolika vaiku, landžio 1(5 dienos.

tapo mikėnų kolonija.
Pagal graikų istoriką Hero 

dotą lydėnų padermė, vėliau 
žinomi kaip etruskai šiaurinėje 
Italijos srityje jau turėjo aukš
to lygio kultūrą ir išrado volto 
stiliaus planus, kuriuos vėliau 
pasisavino romėnai. 4-am.e am
žiuje romėnai užkariavo Etru
ria ir tada voltas (puslankis) 
pla čiai pasklido Europos archi
tektūroje, ypač Italijoje. Da
riaus ir Xerxes laikais graikų 
architektai Persopolyje pastatė 
graikų stiliaus meniškus diev- 
namius, pan, kaip Partenonas. 
Tos statybos kolonos dar tebe
stovi apgriuvusios dykumoje. 
Griūvant Persijos galybei, Įsi
gali žydų giminės finikiečiai, 
kuria savo kolonijas Artimuose

Beždžioniškos dalybos

Poniutė banke priėjo prie ka
sos langelio ir pareiškė čia tu
rinti bendra su savo vyru in- 
dėlių sąskaita. 

A. V

— Amerikiečiai apytikriai 
sumoka ?155 bilijonus indivi
dualinių vien fed. pajamų mo
kesčiu.

— Federalinė vyriausybė su
renka apie $1,500 mokesčių iš

Ar negalėtumėt išrašyti kiekvieno šio krašto vyro, m<r 
čekio
ji, — bet taip, kad pin

man
vosi
gai eitu iš jo dalies.

patylom teira-flers ir vaiko, kasmet.

SUSIRINKIMU
Powerfuianti-^l^ 
drugyoucan buy 
wittout an Rxl-

& 
i?

Lith. National Democratic klubo 
metinis nariu susirinkimas ivyks tre
čiadienį, kovo 14 d. 6:30 vai. vak. 
Jonys salėje, 4258 So. Maplewood.

' Visi nariai kviečiami dalyvauti.
Bernice Žemgulis, nut. rast.

Lietuviu Pensininku S-gos nariu 
susirinkimas bus š.m. kovo 15 d., 
ketvirtadieni, 2 vai. popiet, Gage 
Park Fieldhouse patalpose, 55 ir 
Western gatvių kampas. Visi kvie
čiami susirinkime dalyvauti.

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 FT 
itching. ? L.

Rytuose ir visur Egėjos pakraš
čiais- iki to 1 ai k o, kai Alek
sandras Didysis užkariavo Ma
žosios Azijos sritis.

Mikėnai ir kretiečiai, kurie 
turėjo stiprias kolonijas per 500 
metų, praleimėjo savo pozici
jas, kai iš vakarinių ir šiaurinių 
pokraščių veržėsi barbariškos 
gentys. Mikėnai buvo' sunaikin
ti. Bet nežiūrint to laiko karin-

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength. 
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety. <

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe 
Extra strength with safety. That’

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.

s common sense. That’s Anacin.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA-.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENtS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gu«**n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, heflanfi-M I90B 

metų įvykiui. Jablooikic ir Totoraičio jaunu dienu tr susi- 
rftpinimy _  $A0>

Or. A. J. Gustan— DANTYS, jų priežiūra, rveikata ir grcšiA
Kletaii viršeliai*, vietoje $4.00 dabar tik------------------ $3.81
ttnkštaii Yiršeliali tik  $M$

Dr- A. J. OuillH AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAS.
Rriiooėi pe luropa įipfidširi. Dabar tik ------------ -— $XN

laMma pat alalukyfl Rašto, rhrivntv* Saki arba maney aršarL
—larfylaa kataaa prWadant 5$c. juratvnfime IBaWaaaa,

NAUJIENOS,
I78f S#. HAL8TED ST, CHICAGO, HE.

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-

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

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

Tel. 476-2206 į

POEZIJOS ATJIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegu liepia 

lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu Sakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda 1 gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus, Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. Au»u«t.ltyH - VsIčIOnl.ni, žVAIGfDtTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgi* Baltrušaiti*, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
3. Bufky Juzė, EILtRAŠčIAI IR RAŠTAI. 155 psL «1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDtJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 185 

psl. Kaina $3.00.
5. Klsopa* Jurgoflonls, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 paL $2.00.
8. Anatoltlvs Kalrya, AUKSINt StJA. Eilėraščiai, 88 psL $2.00.
7. Nadas Rastanls, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTė. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 livletintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Nada* Rastanls, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasy* Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 pat, $3.00
11. Stasy* Sastvara*, AUKOS TAURĖ, 5-11 lyrikos knyga, 152 psl. $2.50. i
12. Petrą* Sagataa, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrini

Ual, 92 psL, $1,00. ’ ’
13. Petra* Sagataa, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00
14. EvgenlĮu* Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psL. $1.00.
15. Hena TumUnš, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
IK Alfonse* Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jone* Valekl*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

55 psl. $1.00. ’
18. Adoma* Js«as, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl $3.00.
Norėdami įsigyti šių ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi

I NAUJIENOS,
178* So. Halsted Street, Chlayro, Hllnoto

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. , 
Čia suminėtas knygų galima užsisakyti Naujienose.

Jooias Kapočlnekat, SIAUBINGOS DIENOS. Atiminimai aplei- I 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyveninis tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozą* Kapačlnskaa, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai ilio- 
struota. 300 psl Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, .LITTUVOj. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiųose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias ( 
kalbu girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. OB pal. UJO. Yra taip prt 
Išversta J anglų kalba. .

M ZoUsnko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaua rusų rašytojo Į 
60 satyrinių novelių, 190 pust, kairu $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖJ UŽDANGOJ Au- 1 
tariaus pastabumą neapgauna Intualsto tr agltpropo propaganda f 
nfcajuksvlniaL Abi knygas parašytos lengvu. gr«šln stiBami.

PM. P. Pakarirlta, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS I 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė stadija apie prūsų H kims 
Kaina $X ..! < . I

Vincu ŽMnaltia. LIUBLINO UNIJOS SU KAKTĮ B S PARAŠTĖJE, 
84 p<L Kairu SUB. 4 v

Ris Ir kiti laidiniai yra croaM
NAUJIENOSE, irjt $4. MALSTEO ST^ CNKAPO. HA. NMM

ataUaeĖaal Earfee valv-iĖsuala «la»ka**t šiitu Ir priĖiPaat 
iakį ar pteMsę parisldą.

gos padėties ir nepastovaus gy-

pas mus
Taupykite dabar S3*Ū

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

5’/4%
Federaliniai patvarkymai reika- 

lauj’a bausti ne laiku išsiėmus eer- 
tifikatus.

UNIVERSAI
1800 So. Halstod St. Chicago, III. 60608

.TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

1W> mMal*. «1-*070
lftal<oc HėKDAa swoedoMUahu paatatyM.
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Pinigu y reikia durti oažtr 
Orderiu kariu ro užsakymu

NAUJIENŲ raštinė atdaia kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
t vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vxL

ko ir ALTo buvo gana draugingi, bet vėliau pradėjo at- j 
vėsti. Jie atšalo, kai VLIKo vadovybė susidėjo su žmo
nėmis, kurie ryžosi ALTą išardyti- Pradžioje tie politi
kai žadėjo VLIKui padėti, bet netrukus paaiškėjo, kad 
jie turi visai kitokius tikslus, negu turėjo ALTas ir 
VLIkas. Jie panoro išardyti ALTą ir užvaldyti VLIKą. 
Su VLIKo pinnininku jie nesiskaitė Jie ne vieną kartą 
jam primetė savo valią.

Kada ALTas, amerikiečių padedamas, perkėlė Lie
tuvos bylą į Europos taikos konferencijos dienotvarke- 
tai VLIKas pasijuto izoliuotas. ALTo atstovas nuvyko 
į Balgradą ir padėjo Lietuvos pavergimo klausimą įra
šyti į Euroops taikos konferenciją. VLIKas taip pat no
rėjo pasiųsti savo atstovą į Belgrado konferenciją, bet 

į niekas jo į konferencijos rūmus neįliedo.
Jeigu VLIKas būtų buvęs Europoje, tai Belgrado 

I konferencijoje Amerika nebūtų buvusi viena, ku'”’ ’ ’ ’ 
Pabaltijo valstybių klausimą. Gal prie Amerikos būt 
prisidėjusi Prancūzija, Vokietija ar Anglija. Tai būtų 
priklausę nuo VLIKo veiklos Europoje.

Lietuviai dar ir šiandien yra susirūpinę VLTKo ta

Ganykloje (Grafika)MAGDALENA STANKŪNIE\ Ė
— ! rybos bereikalingu laiko gaišinimu ir užtęsimu vadovy

bės rinkimais. Paskelbta gandų, kad VLIKas nukentės, 
= kelios gmpės iš jo pasitrauks ir pakenks vieningam lie

O -- x
tuvių darbui- Tokiai baimei nėra pagrindo. Geriausia klaidas ir kaip rasti vienybę ir 
visiems vieningai dirbti, bet jeigu ir išeitų kokia ar tri
jų žmonių grupelė, tai VLIKas nuo to nenukentėtų. Ms- 
-“■> grupelės atstovas VLIKe daug kalbėdavo, bet nau
dos neatnešdavo. Išėjęs iš VLIKo jis žalos negalės pa- kimą. Bendruomenė mus tampė 
daryti. Į po savus “garbės” teismus, ir

Pati mažiausią dalyką, kuri VLIKo tarybos kon-'gėdos!) svetimus ameriko- 
ferencija Chicagoje gali padaryti, tai suartinti VLIKą niškus teismus! Ir už ką? Už tai, 

. . su ALTu. Tai būtų nedidelis dalykas, bet lietuviams jis kad mes turime savo nuomonę
vių tarpe. Politikų tarpe abejonių yra nepaprastai turėtų didelės svarbos. Amerikos lietuviai kelis metus ir kad nenorime pritarti ^jos va- 
daug. Kartais tos abejonės yra tokios didelės, kad jos smegenis džiovino, kaip padėti vergijon patekusiai lie

tuvių tautai atgauti laisvę. Jie suplanavo ALTą ir dir- 
, kai 

jų sudėtos aukos buvo naudojamos pasivažinėjimams, 
viešbučiams ir jankiams pasitarnavimams. Amerikos 

perkeltas į Vokietiją, o karo pabaigoje VLIKo narių j lietuviams nepatiko kova prieš ALTą. 
tarpe kilo mintis, ar nereikia šios organizacijos valdy-Į 
bą perkelti į Ameriką. Vokietija buvo pralamėjusi ka» 
ra, dalis teritorijos pateko į lenkų ir rusų rankas, o Eu
ropos taika dar buvo toli. Vokietijoje VLIKas ma-j 
žai ką galėjo padaryti, nes Pati Vokietija buvo be
jėgė.

Prieš VLIKo perkėlimą į Ameriką pasisakė Ame
rikos Lietuvių Taryba. Tarybos nariai aiškina, kad Lie
tuva yra Europoje, jos klausimas turės būti sprendžia
mas kartu su Europos taikos klausimu- Juo daugiau lie
tuviai galės įtaigoti Europos valstybes, tuo daugiau 
VLIKas galės užtarti teisinius Lietuvos Lreikalus.

Amerikos Lietuvių Taryba buvo didžiausias VLIKo 
ramstis. ALTas padėjo VLIKui Europe, jis galės teikti 
pagalbą ir toliau. ALTas pažino Amerikos politiką, ži
no šio krašto įstatymus ir papročius ir gali būti naudin
gas Lietuvai ir VLIKui. Pats VLIKas Amerikoje daug 
negalės padaryti, o jeigu ką ir pajėgtų, tai tik per AL
Tą, su jo pagalba. Amerikos lietuviai politikai patarė 
VLIKui pasilikti Europoje, ten jis bus naudingesnis 
Lietuvai, geriau galės ginti Lietuvos reikalus.

Bet VLIKo vadai Amerikos lietuvių patarimo ne- ’ 
paklausė. Jie nutarė perkelti VLIKą į Ameriką. Jie pri
žadėjo ALTo vedamam darbui nekliudyti, bet reikalai 
pakrypo kita kryptimi. Pradžioje santykiai tarp VLI- joje; teisybė — juk ir jis pats

Daugiau pasitikėjimo
Kiekvienos didesnės lietuvių politinės konferenci

jos metu kyla įvairios abejonės. Vieni kylantiems klausi- Į žos
- ’ 1 . »-i I T •___  »mams siūlo vienodus atsakymus, o kiti siūlo kitokius. 

Kartais ir siūlytojai nėra tikri,ar jų pasiūlymas yra pats 
geniausias. 5

Abejonės kyla mokslo srityse, meno darbuose, bet 
daugiausia abejonių kyla Politikoje. Kyla jų ir lietu-

sukelia ilgų metų ginčus, o kartais net neapykantą.
Visi atsimename, kad savo laiku labai gyvus ginčus j įj0 naudingą darbą. Lietuviai šiek tiek suabejojo, 

---  - -- - * «'• 'T-'F'r TYT 1sukėlė VLIKo Perkėlimas į Ameriką. VLIKas buvo Įs
teigtas nepriklausomoje Lietuvoje, Karo metu jis buvo

Kas bebūtų šioje VLIKo tarybos konferencijoje, 
kova tarp ALTo ir VLIKo pasibaigs. Nebuvo kovos ka
ro metu ir tuojau po karo, nebus jos ir ateityje- Jeigu 
kas bandys tą ikovą vesti, tai turės trauktis šalį,

Dr. Z. DANILEVIČIUS

V. KAROSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS

dama. Bendruomenė nesileido į 
Jokias kalbas. Ji manė, kad jos 
-ankose yra absoliutinė valdžia. 
Ji mus privertė eiti į atskirą vei-

--------
Į po savus “garbės” teismus, ir 

- - si •• _ _

jie patys už save pasibalsuoja. 
Nei vienas doras lietuvis netu
rėtų eiti į šiuos rinkimus, turėtų 
juos boikotuoti tol, kol klaidos 
bus atitaisytos, kol Bendruome
nė susiras savo pirminius užda
vinius, kol ji pasidarys prieina
ma visiems lietuviams.

V. Bgd. mumis ragina fronti
ninkų nestabdyti. Taip mes ir 
darysime. Bet užgirti bet kieno 
klaidas, prisidėti prie VLIKo ir 
kitų institucijų griovimo (ne
žiūrint kieno jis būtų vykdo
mas), nei mes, nei nė vienas do
ras lietuvis negali!

(Pabaiga)

PATARIA TRAUKTIS 
IŠ KAMBODIJOS

NAIROBI, Kenija. — Iš Viet
name' ateinančios žinios sako, 
kad Vietnamo karo vadovybė 
pataria atšaukti karo jėgas iš 
Kambodijos. Kariai pažįsta ki
niečius ir žino, kad jie pakenks 
Vietnamo karo jėgoms. Lang 
Son srityje žuvo dvi Vietnamo 
divizijos. Keliose Kambodijos 
vietose užpulti ir sunaikinti 
Vietnamo tankai. Tankų naiki
nimas labai panašus į Kinijos 
kariu tanku naikinima šiaurės 
Vietname.

dūkų pražūtingoms politnėms 
užmačioms!

Mes niekam nebandome savo 
nuomonės prievarta įbrukti. 
Mes aiškiname, kalbame, disku
tuojame, bet nieko nepuolame. 
Žinoma, dabar, kai mūsų jau 
paskutinė kantrybė išseko, kai 
Bendruomenės politinės užma
čios pasidarė itin pavojingos ko
vai už Lietuvos laisvę, kai dar- 

. naus veiksnių k o o p eravimo 
- {principas ardomas ir grasoma 

j naujų “visuomeninės veiklos ko- 
' misijų” paleidimu į hegemoni- 
Į jos siekimą, mums1 atėjo laikas 

gintis’.
Mūsų kantrybė pasibaigė!

— Kand1adtų siūlymas į JAV 
LB 9-tą Tarybą pratęstas iki ko
vo mėn. 15 d. Iki šiol Ohio apy
gardoje pasiūlyti šie kandidatai r 
V. Bieliauskas, R. Bublys, A. 
Butkus, A. Idzelis, B. Krokys, 
R. Kudukis, A. širvaitis, V. 
Stankus, G. Taoras. Ohio apy
gardoje bus renkami septyni.

yra buvęs tos partijos narys; ■
| tad kodėl jis pats partijos lini- Laukiame, kad ir visa susipra- 
i jos nebepalaikoT ;
v u' B8lrV "T??" '-'^kJkite'iwbai. šauki- 
kaltina ALlą nesugebejimu ar1 
nenoru rasti ‘lojalų” bendradar
biavimą su Bendruomene. Gai
la. kad jis nemato, kad ALTa ir ’ Ate:na vadinamieji Bendruo- 
Bendruomenė turėtų būti lygūs menės “rinkimai”. Tai tik juo- 
partneriai ir, kad kalbėti apie kas, kai vienybės nėra ir nesie- 
ALTos lojalumą Bendruomenei kiama. Bet kas, kas šiomis sąly

ty ra grynas absurdas. igomis balsuotų Bendruomenės
! Bet jis labai teisingai pasmer- rinkimuose, tik užtvirtintų jos

■ kia “Bendruomenės nenorą rasti
• ookalbį su savo opozicija, susi

telkusia vadinamoje Reorgani-
i motoje Bendruomenėje”. Tai
- yra tiesei. Mes seniai nbrėjome 

kalbėtis ir tartis, kaip taisyti

(Tęsinys) yra buvęs tos partijos narys;
Kaip jau minėjau anksčiau,' 

V. Bgd. rodo šiek tiek geros va
lios. Jis įžiūri, kad grupių vado
vybės (ir pačios grupės) skyla 
pusiau, negalėdamos susitarti 
dėl esminių principų. Bet atro
do, kad jis nemato pagrindinės 
to skilimo priežasties. Jis nema
to, kad daugiausia skiriamasi pa
žiūromis į “kultūrinį bendradar
biavimą'’ ir į tarnavimą okupan
to propagandos mašinai. Jis ne- 

i pabrėžia reikalo stipresnės pat- 
i riotinės atsparos prieš netinka
mą bendradarbiavimą vystyti. 
Jis gailisi, kad nesutikimų yra 
ir krikščionių demokratų parti-

rektorija atleido iš tarnybų vokiečius aptantus, 
Į pasilikusius Reicho pilietybę. Daugelį valdinin
kų, net vietinių klaipėdiečių lietuvninkų, pakei
tė atgabentais iš Lietuvos. Remdamasis, jo ini
ciatyva priimtų Lietuvos vyriausybės “Tautai 
ir Valstybei saugoti įstatymu”, įvedė karo sto
vį. Sustabdė nacionalsocialistų veiklą ir jų va
dus, su Sassu ir Neumannu priešakyje, perdavė 
Lietuvos teismui. >

Su pradėta ofenzyva prieš Klaipėdos kraš
to vokiečius, lygiagrečiai buvo išvystyta šio 

Į krašto kolonizacija. Tam tikrais fondais buvo 
j remiamos valstybinės ir privačios įmonės, kad

(KOMENTARAI) .

(Tęsinys)

Atsidūrusi Kauno vyriausybė sunkioj padė
tyje paskubomis atšaukė gub- Gylį ir jo vieton 
paskyrė gub. Navaką, kurį dr. Anysas apibūdi
no sekančiai:

“Esmėje ir laiko atžvilgiu jis buvo fašistinės 
tvarkos šalininkas, kuris mėgo viską tvarkyti 
diktatoriškai ir kuo mažiausiai leisti pasireikš-1 pritraukus galimai daugiau darbininkų iš Lie
ti opozicijai... Jonas Navakas esą žadėjęs visa j tuvos. Buvo atkeltiems iš Lietuvos darbinin- 
reikalą taip sutvarkyti, kad Klaipėdos kraštas I kais ir tarnautojams statomi namai išsimokė- 
pasidarytų Lietuvos respublikos apskritis, o di- jui 35 metams su 1% palūkanų. Panašios leng- 
rektorijos pirmininkas eilinis Lietuvos apskri- vatos buvo teikiamos lietuviams, išperkant iš 
ties viršininkas” (96-97). varžytinių parduodamus klaipėdiečių ūkius.

Kaip tik tuo laiku dr. M. Anysas buvo atšauk- Klaipėdos miesto valdyba buvo verčiama mo
tas iš Hamburgo konsulo posto ir paskirtas pa- keti bedarbių pašalpas atvykusioms iš Žemaiti- 
tarėju prie gubernatūros, kurio pažiūros griež- jos sezoniniams darbininkams- Tuo tarpu vie

tos gyventojams, imtinai su lietuvninkais, j* 
pirmųjų paskyrimo kios lengvatos nebuvo taikomos, o mokesčiai, 

eikti. Pareikalavo iš sei- Į bankų paskolos, muitai buvo išieškomi visu

! tos gyventojams, imtinai su lietuvninkais, jo- 
- ~ t -V • •tai išsiskyrė su gub. Navako.

Gub. Navakas iš pat ] 
dienų ėmė energingai 
”elio sustabdyti Sasso ir Neumanno partijų 
eik'ą. . 'sakius seimeliui tai padaryti atšau-j 

pirm. Schreiberį, į jo vietą j 
. ’ kuris paklusniai vykdė gub-Ino v 
:ū . Paleidus seimelį, Reizgio di- torija, kurios .nariu buvo tapęs, audijencijoje

vi

tusi lietuviška visuomenė tą patį 
pasakytų! Visi, kas matote ne-

me, kad ir VLIKui griovimo 
dvasia netinka!

klaidingus kelius ir užgirtų de
šimčių tūkstančių patriotų nie
kinimą! Palikime rinkimuose 
•’a’yvav^mą t:ems, kurie politinį

CHOMEINI NESUSITARIA 
SU KOMITETU

Q0M, Iranas. — Paskutinės 
žinios iš Irano sako, kad mula 
Chomeini nesusitaria su revoliu
ciniu komitetu — komiteto na-, 
riai reikalauja labai griežtos 
elgsenos su buvusiais šacho pa
reigūnais, tuo tarpu pats Cho
meini norėtų lengvesnių baus
mių. Komiteto nariai reikalau
ja atleisti Bazarganą ir prem
jeru paskirti “Revoliucinio ko
miteto” pirmininką, tada pra. 
lyktų ir dvilypumas, bet Cho
meini bijo tokių pakaitų.

— Prezidentas Carteris nusi
pelno pagyrimo Už atsisakymą 
siuntinėti Amerikos karines jė
gas rj visus, pasaulio neramius 
pašalius, kur Amerikos intere
sai nepaliesti, pasakė A. Schle- 
singeris savo kalboje St Paul, 
Minn. “Carteris turi imtis ofen
zyvos ir paklausti savo kritikų: 
o’ kaip jūs padarytumėte?”, pa
sakė jis kolegijos audiencijai. 
“Jis (prezidentas Carteris) ne
laiko Amerikos kariuomenės to
kiose pasaulio srityse, kuriose 
Jungtinės Valstybės neturi gy
vybinių interesų”.

— Nikaragvos prezidento So- 
mozos kareiviai prie šaušrici 
tamsoje puolė vieną sukilėlių 
Sandinistų partizanų postą, už
mušdami 10 partizanų, Kurių 
5 buvo moterys.

-- Egiptiečiai džiaugiasi, kad

— Vieno Denver, Colo., ban
ko prezidentas, baltaodis, atsi
statydino iš pareigų, kuomet 
negrai paskelbė tam bankui

-. ’i-amos Bendruomenes kro-1. ez dentas Carteris pirmiausia boikotą už vieno negro pavadi- 
melį savavališkai tvarko. Tegul atvyko į Egiptą. nimą “nigeriu”.

pas prez. Smetoną ir min. pirm. Tūbelį nic nie
ko nelaimėjo. Bet aplinkiniais ir diplomatiniais 
keliais jam pasisekė laimėti pažadą, kad bedar
bių pašalpų išmokėjimai bus kitaip sutvarkyti.

Tuomet užs. reik- min. Lozoraitis, kaip bu
vęs jo viršininkas, apeliuodamas i dr. Anyso pa
triotinius jausmus, taip išdėstė Kauno vyriau
sybės politiką:

‘‘Nejaugi Tamsta nežinai Centro vyriausy
bės dėsnio šiuo atžvilgiu? Tai yra vadinamoji 
“infiltracija”, pagal kurią netolimoje ateityje 
tikimės turėti bent Klaipėdos miesto valdyboje 
daugumą, su kuria būt ųgalima valdyti kraštą. 
Kiekvienas į Klaipėdą atvažiuojąs lietuvis išpil
do tam tikrą misiją. Jų atvažiavimą reikia ska
tinti, o ne varžyti arba net sustabdyti” (230).

Prie šių politinių, ekonominių ir koloniza
vimo priemonių buvo sustiprintas privačių lie
tuviškų mokyklų, gimnazijų ir institutų steigi
mas krašte, tikslu sustiprinti krašto lietuvė- 

jimą.
Ypatinga rolė buvo skirta katalikybės pla

tinimui krašte, tikint tuomi palaužti įsigalėjusį 
Protestantizmą, kuris labaiausiai išskyrė Mažą
ją ir Didžiąją Lietuvą.

Visos šios taikomos priemonės davė prie-stl Opumu. I y 1OVO J.-- —-- - ----  --- _ v
Prieš tokią politiką kietai pasisakė dr. M. šingus rezultatus, nes pastūmėjo veik visus lie.

» i----- • Ii* ofafnmA vmn rniay.

Klaipėdos kraštą kolonizavimo tikslais. Re
miantis LE daviniais, kad katalikų skaičius per 
tą laikotarpį Padidėjo nuo 3,000 iki 30,000 gali
me apytikriai skaityti iki 25,000- Tačiau, nors 
įsipilietinę Klaipėdos krašte lietuviai balsavo į 
seimelius, bet atstovų skaičius iš lietuviškų są
rašų nepakilo. Jie tik pakeitė atkritusius maž- 
lietuvių balsuotojus.

Gub. Navako kietos politikos vaisių ilgai 
laukti neteko. Hitleris vienu mostu uždarė sie
ną Lietuvos eksportui ir net tranzitui, kas su
krėtė visos Lietuvos ekonominį gyvenimą ir ka
tastrofiniai palietė Klaipėdos krašto stovį. Kau
no valdžia turėjo trauktis. Atšaukė gub. Nava
ką, amnestavo Sassą ir Neumanno sąjūdžių vei
kėjus, panaikino įvestą karo stovį ir atstatė au
tonomijos garantuotas demokratines teises.. 
To tik reikėjo nacių iškilimui.

Dr. Anysas negailestingai kritikavo Centro 
valdžios vedamą politiką, bet prašvito viltimi, 
kai po gub. Navako ir buv. Kurkausko, kuris 
“kaip pasirodė nemėgo klaipėdiečių, neskirda- 
mas lietuvninkų nuo vokiečių”, buvo paskirtas 
gub. Kubilius. Jis savo taktu ir mokėjimu su
prasti Klaipėdos krašto problemas, gal būtų pa
siekęs kokių laimėjimų, bet negalėjo sulaikyti 
įsibėgėjusių isterijos įvykių, kurie nulėmė ne

pa Anysas, ir nejučiomis suėjo į konfliktą su Kau- tuvninkus į vokiečių glėbį ir atstūmė nuo maž- vien Klaipėdos krašto, bet ir visos Lietuvos H-
zyriausybe. Atvykęs į Kauną su visa direk- lietuvių Patriotų ir idealistų.

Neturime tikrų žinių kiek atvyko lietuvių į
kimą.

(Bus daugiau)
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r G HAlUKAS
IKUdERIJA ir moterų ligos 
ginekologine chirurgija 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Mdical Buildingk Tel. LU 5-6446 
Priima ugonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

> prie Aušrelės minimų stabarė* 
jančiųjų.jam reikėtų atidžiai į- 
sig linti į P.žiėkaus laiško“Ne* 
laidokim Gyvo” mintis, kurios 
yru atspausdintos Draugo 50 
num. Ir paklausyti “Aušrelės 
jaunuolių — atsisakyti kitų nie 
kininio kebo. Per įžūlūs siūly
mas? Nei kiek, kai palygini su 
iš Darbininko Drauge perspau- 
zdintais teršalais. Nes tai ir 

tyra ta žlugdančioji veikla. Tat 
ar nebūtų naudingiau vadovau 
tis, jei ne katalikiška, tai bent 
žurnalistine sąžine?

Man D r. K. Bobelio 
prilygsa prie didžiųjų 
vyrų atliktų darbų. Jo
ir išplaukia iš Vasario 16 idė
jos.

štai Draugo šių metų 30 nu
meryje, perspausdintu rašiniu 
iš Darbininko, kad Dr. K Bo
belis esąs skaldytojas, l< vot;r 
jas prieš Bendruomen?. Juk 
šie teigimai melaging 
kuo enpagrįti.
rom, tikrai reikia pagaliau su
likti su P. Stravinsku, mūsų 
vienoulių valdoma spauda yra 
nekrikšioniška, ne tik nekata
likiška.

Petras Silas

Tel.: 562-2727 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

i
ir

NEJAUKI PROPAGANDA

ČIKAGOS SKYRIAUS RAMOVĖNAI

rašinyje.

PERKRAUSTYMAI

i 
i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

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

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drobes, bet mano gailestingu
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Viešpats". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da- 
savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

OR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

O?

4. (Area Suonorti) ir t t.
Vai.; S—4 ir 6—8. S^tadiemaia 9—-
U50 West 63rd St., Chicagt,. IfL 6062<

Telef.: PRospect S-5084

- I* 'r '

-V?.

Laidotuvių Direktoriai

s i

F-5

S
g*

I

Ckiefcgc* 

xJ^ociacijoji

DK. C. K. BOBells 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE^ 

St. Petersburg, FL 33711 
Tel. 813)-384-3G20

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

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

Tikriną n kis, Prifpikp akinius 
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree. J

DK. VI T. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS7 

•rtdra praktika, spės. MOTERĄ Hgcr 
Ofisas 2652 WEST 57th StRGET 

Tai. PR 8-1223
JF1SO VAL.: pirm., antiad., treėiac 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šfeštadie 
uais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

L if1-

ivL ŠILEIKIS Siuvėjas

nie-
Kad ir enno-

Draugo š- m. 49 num. Br. 
Kviklys tebeserga Helsinkiu 
besil/okuodamas su Brežnevu 
ir tikrai stabarėja. kai jis vis 
ieško skaldytojų ne ten, kur 
jie yra. Jis niekaip negali pri
minti Gailos veiksmų Cicero ir 
Market Park. Jam jokios gė
dos nesukelia ne tik melagystės 
ir šmeižtai, bet ir rinkimų kla
stojimai. Jis niekaip negali pa
stebėti priteršto kiemo, kuria- 

, me pts sukiojasi.

veikla 
tautos 
darbai

— Vežikų unijos vadovybė, 
nekreipdama dėmesio į prezi
dento nurodytas normas, reika
laus gerokai pakelti atlyginimą 

Kad jis neliktų prisi<kyrusiu už darbą.

HELEN BAGDŽIUS
mirus,

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

vęs------------- ---------------
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš risų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

5V. KAJTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika fe' Evans

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

Sustokim prie lietuviškų rei- 
Ikalų svarstymo, susijusių su

Vasario 16 prasme arba jos ne- 
pabojimu.

■ i Vienam
j šauksmą:

laikraštyje skaitai 
“Nenuvertinkime Va 

sario šventės.” Ir ten pat kitas 
rašo: “Tad šios istorinės šven
tės proga sutelkime savo min-

|t.is su giliu liūdesiu prie perse-
- - - - —- - • - i_____ i_ • •kiojimų Tėvynėje ir kankini
mų kalėjimuose.’’

Taigi įtaigavimas: ką nors 
, darykime — minėkime, svar- 

_ j styTkime, prašykim pagalbos, 
j skelbkim visiems apie paverg 

obthopeda^pkotezįstac tųjų kančių baisum^ Bent tuo 
Aparatai - Protezai. ban būdu laikykim gyvu Lie 

laisvės siekį. Taigi bent

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Viso, proframee Ii W0PA,

1490 Idl. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:60 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

VsdaĮa Aldona Deukus

Telef.: HEmlock 4-241J

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 60629

£ “Lietuvos Aidai’
.KAZĖ BRAZDŽIONYTė"

Programoj vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Šeštadieniais 7—8 vaL vak.
Visos laidos iš WOPA stoties, 

banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vat p.p. 
ii WTIS s to ties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef 778-5374

tuo 
būdu vaduokim tautą iš vergi
jos. O tačiau kitas tam pat laik 
rašttyje (dargi redakcinės ko
legijos narys!) primena nesėk 
mingojo bandymą Į senatorius 
patekti ir rašo: "‘Netikima, kad 
mūsiškių nesutarimas (mini
mame atvejuje mūsiškių bal
suotojai net vieno procen
to nesudaro !! 'P. Šilas) buvo 
iš blogos valios nes aiškiai ma

tėsi klaikus nesiorientavimas, 
politinis nesubrendimas ir ne
suprantamas savo “individua
liškumo” iškėlimas...”. Ir pa
galiau pila: “Keisčiausia, jog 
tokie “vadovai 
koše salėse smarkiai 
kurieVasario 16ttųja 
“vaduoja”, nepajėgė 
suprasti.”

Mat tas kitas savo 
graudenasi apie reikalą —kaip 
kongreso daugumą iš kairės i 
dešinę perkraustyti. Ir tuo už 
sidegęs Vasario 16 minėjimus 
rengiančius kaž kuriuos rengė
jus apšaukia vaduotojais ka
butėse. Atrodytų, jei jam pa
vyktų kongresą sudešinti, gal 
ir didžiąją šventę rengiantieji 
nebebūtų j kabutes spraudžia
mi. Bet tai būtų panašu Į patar 
lę — kol saulė patekės, rasa ir į 
akis išės”. O betgi praktika Į 
rodo, kad ne visad tik draugo I 
ranka skęstantį išgelbsti ir ne-j 
visai tik priešo ranka tokį dar! * r

Keisčiausia
”, kurie lietuvis 

“veikia”, 
visuomet 

reikalo

paniurk do.
Nesikoliokim kits kito “va

duotojais“. Nederkim, kaip

Maple Applesauce Muffins

Convenient! Breakfast-on-the-nin is a delicious hot muffin 
that tastes like maple syrup and applesauce. Make a double 
batch on the weekend for Sunday's breakfast and freeze the 
Test. 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-vitamins plus the 
mineral, iron. Another bonus is the fruit Add bacon or pork 
sausage.

Jos vyrui Juozui, sūnui Jonui ir j c žmonai Borgia bei 
visiems artimiesiems reiškia nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdi

EUDEIKISDAIMIDGAIDAS
SEMAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

ELENAI BAGDŽIUVIENEI 
mirus,

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

jos vyrui Juozui, sūnui, marčiai, giminėms ir artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

CICERO (R) LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

r ------------- •-..................  . - TSyIvuK.Lcrsrg, KJLFX.

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

Perk Up The Kitchen For Holiday Entertaining

4

R
z. a 

kl

Jei žinote asmenia, kurie' 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra-1 
tome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi ta* į 
vahes nemokamai.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
1410 So. 50th Ave., Cicero 

Telef. 476-2345

RYS MODžRNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

!R NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTt 
DALYSE.

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdx 7-3401

With the holiday season 
upon 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’ll 
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 covering. Using the 
floor as a starting point, the 
creamy apricot paint on the 
cabinets and door were done 
in a softer hue of the terra-

BUTKUS - VASAITIS
. &o. JOth Ave, Cicero, HL Phone: OLympic Z-1WQ

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 chairs and 
butcher-block countertops; 
The round table with its soft 
cloth provides a graceful 
accent among all the square 
comers. 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*

J4a j>o. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayMU 3-S571

GEORGE F. RUDMINAS
So. LITUANICA AVK Tri.: YArdf 7-1148-11M

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS 
(LACKAWIOn

.♦24 WEST STRESO KXpwMlc 7-1211
2314 WEST 23rd PLAO Vlijinh 7-6471
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo« HID*. PL J74-441I

Maple Applesauce Muffins 
(18 muffins) 

% 
’/< 
«/< 
2 

% .cop applesauce

cup shortening 
cup sugar 
cup maple syrup 
eggs

2
1

1 
%

cups enriched flout*
tablespoon baking
powder

teaspoon salt
teaspoon ground

cinnamon
Stir together flour, baking powder, salt and cinnamon. 

Cream shortening and sugar until fluffy. Add maple syrup. Stit 
in eggs and applesauce. Mixture tends to curdle. Stir in flour 
mixture. Fill greased muffin cups 2/3 full. Bake in preheated 
375° F. oven 20 minutes.

•Spoon flour into dry measuring cup; level. Or follow 
directions <M bag. ~ ___

4354 8*. HALSTED STREET Fh*n«: lArii 7'1111

J __ HAWIIMM, CHICAGO t, «x Monday, March 12, 1079



LAIŠKAS BROLIUI ŠAULIUI TREMTYJE.
(Tęsinys) į

»
V cnijimo mintis. Mūsų bend

ruomenėms esant pasiskirsčius 
ir nesutariant dėl okupuotos 
Lietuvos atžvilgio, šauliai atlie
ka didžiai vertingą pareigą po 
litinėj ir kultūrinėj veikloj. Tai 
tvirtina skaitlingas jaunimo at- 
ėj mas Į šaulių gretas, čia jie 
atranda daugiau laisvės savo su- 
g< bėjimais pasireikšti ir atskleis
ti savo mintis politinio-dvasinio 
pranašumo laisvės siekiant. Se-' 
novinis lietuvių tautos atsparu-] 
mas ir atlikti žygiai rodo, kad ' 
būta stiprios politinės konsoli-! 
dacijos, kuri tvėrė ir laikėsi iki! ‘""T .. x . i t ksluLpradedant brautis internacio
nalinėms idėjoms, kurios nieki
no lietuvio charakterį ir gyveni
mo būdą, griovė lietuvio pavel
dėtą vieningumo sąmonę.

Politikos nepažinsi — neturė
si pagrindo po savo kojomis, sa
ko V. Pūtvis, kuris buvo platus 
tų laikų politikos žinovas. Kai 
lietuvis, okupanto persekioja
mas, kai girdime balsą “Laisvės 
Lietuvai”, tai nesirūpinti, neiti 
į pagalbą, neisi jungti į politiką 
būtų nusikaltimas. Todėl šauliai 
sudaro junginį, plačiai apsišvie
tusių brolių ir sesių organizaci
ją, kuriai tinka definicija — 
ŠST yra politinis sambūris, besi
rūpinantis lietuvių tautos lais
vės ir suverenumo atstatymu.

Graužikuose varpui suskam
bėjus per visą Lietuvos žemelę, 
pasiekė valstiečių trobeles ir jų 
širdis, bet tuo nesižavėjo dvari
ninkai. Taip gaivalingai spietė
si veržlus jaunimas, jungėsi su 
didžiu entuziazmu, nes pajuto

I laisvės švyturį. Čia būrėsi visų 
pažiūrų įv.airių socialinių gru- 
o’u patriotinis jaunimas.

Muh/s žino, kad įsjjungęs į 
bet kurios pasaulėžiūrinės par
tijos rėmus, neturės savo laisvo 
apsisprendimo. Šaulys plečia sa
vo veiklos bazę, remdamasis' 
krikščioniškuoju humanizmu ir 
kultūros pagrindais, nes abu 
elementai verVngi valstybingu- 

i mo politikos kūrimui. Ir toji 
I koncepcija patvirtino sėkmingą 
' organizacijos jėgos stiprumą, 
Į atradus pavyzdi, kaip valstybei] 
naudingas bendras kelias, ap-j 
imąs visus kovotojus bendram

Stiprybės šaulio — tai jo ke
lio aiškumas. Tvirtas tautos in
teresų gynėjas einant trumpiau- i 
siu keliu prie mūsų tikslo, kuris 
lengviau pasiekiamas darniai 
laikantis valstybingumo gairių, 

šaulio valstybingumo idealas 
aiškiai rodo kuriuo keliu jis turi 
eiti atsiribodamas nuo siaurų] 
grupinių užmačių, sprendžia ku-{ 
ris darbas naudingas ir patrauk- ;ealizuOti Neįolitikuoti šiandie- 
lus Lietuvos interesams. ną _ nusikaltimas, lai dezerty

ravimas iš kovos lauko, brolius 
palikus savo likimui. Nesupras
damas poltikos vingių liksi be
reikšmis šapalėlis srovėj. Mes 
esame Vlado Pūtvio valstybin
gumo idėjos tęsėjai ir vykdy
tojai.

ŠSTremtyje būdama neparti-

TATE

O GERIAUSIAI ČIA

Namai, Žemė — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIKUS Į.

Namai, Žarna -- Pardavimui £- 
REAL ESTATE FOR SALI f.

PETRAS KAZANAUSKAS, Peer den Ua

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

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančio] įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Taxnizaeija, kuri semia sau stipry
bę iš tautos dvasinių gelmių, sie
kiant suprasti politinių įvykių 

j klostymąsi pasaulinėje arenoje, 
juos panaudojant savo tikslams

Šaulys gerbia mūsų tautos pir
mūnus, pranašus, kovotojus, 
patriarchus, kurie aukojo savo 
dvasines vertybes ir gyvenimo 
tikslą matė tautos kūryboje ir 
laisvėje. Tų didžiųjų tautos vy
rų pavėsyje šaulys bręsta vals-j 
tybinės idėjos veikiamas. Į šau
lių gretas sueina broliai ir sesės ^organizacija laikosi nuošaliai 
suaugę ir apsisprendę, išugdė nuo partinių rietenų, kurios ky-!

. skirsneliai”.
gerus linkėjimus ir už auką.

— P. Reipas iš Toronto pra
tęsė per V. A. Aušrotą savo pre
numeratą. ir ta proga parėmė 
Naujienų leidimą $8 auka.

— Vytautas Januškis iš Kleve- 
lando prie metinės prenumera
tas pridėjo $5 auką. Dėkui.

Dėkui už laišką, stipendijos finaiistes. Laimėti
tą stipendiją yra didelė garbė 2951 W. 63rd SL Tel 436-7878 
ne tik laimėtojui, bet ir mo ]
kyklai.

— Algis Regis, III. lietuvių 
respublikonų lygos vicepirmi
ninkas, buvo’ vienas iš steigėjų
Baltų-Slavų politinės organize-

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

cijos Čikagoje. Jis išrinktas tos Įvairi apdrauda —INSURANCE

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

$7,590 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga
za šildyrrtas, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57,000.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
i apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

naujos organizacijos vicepirmi-. BUTŲ NUOMAVIMAS—paren
kant nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago 
Tel. 767-0600.

dvasinę asmenybę, neskirsto ki
tų, nes visi lygūs, darniai dirba 
bendram tikslui.

la dėl pasaulėžiūrinių skirtumų. 
Mes skaitome, kad tai yra 
kenksmingas reiškinys, skaldo

ŠSTremtyje yra politinė orga-. jėgas musų laisvės kovą vesti
Įsu klastingu priešu.

SŠT šaulys įsitikinęs ir laiko 
VLIKą kaip vienintelį pasauli- 

Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus į nio masto politini organą, kuris 
Rytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuvišsos spau i . . w & ,
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį i atsakingas vesti laisves kovą 
tu juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti * nenutrūk- j prieš okupantą ir todėl SŠTrem- 
stamą grandis^ ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos ’Išeivijos p 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei 
kalų renesanso.

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pit 
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams

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

1

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties ‘‘Aplink mus ir musu namus’ 
lutorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujiem; piknike.

tyje tik VLIKui subordinuoja 
savo jėgas. Tam tikslui ŠST ski
ria nuolatinį atstovą prie VLIKo 
ryšių palaikymui kaipo nuolati
ni atstovą.

Klemensas Čeputis 
Šaulys tremtyje 

(Pabaiga)

Visas ir visus triečiame 1 didžiąj? talką

Prennmeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu skaitytoju relkalatn* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

XAUJI3XOS 
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL 60603

• H anksto be nglnlao pratęrln »to prennmeratą, taupysimo IxZks fr 
rariražinėjlmo iilildxs, Priede dol.

Tarardė Ir Ttrdas

Adresas

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną save _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL
Pavardė Ir vardas _________________ - -

— Ponia Anna Gaushas iš Hoi 
Springs, Ark., tarp kita ko taip 
rašo: “Aš jums visiems linkiu, 
kad jūs būtumėte sveiki ir links
mi, nes to1 nusipelnėte savo ge
ru darbu. Svarbu, kad jūs ne
pavargtam ėte, kovodami už 
Lietuvos laisvę ir kad išeivijoje 
lietuviai būtų vieningi, kad jie 
nesistengtų vieni kitas valdyti 
ir primesti savo valią, o' tvarky
tus! demokratiškai. Linkėdama 
tų dalykų aš iš anksto siunčiu 
savo prenumeratą ir skiriu $20 
auką. Prašau man atsiųsti Juo
zo šmotelio knygą “Atsiminimų

— Juozas J. Lekas is Mar- ninku. Konstituciją organizaci-- 
quette Parko atskiru laišku at- jai paruošė lietuvis advokatas' 
siuntė $5 auką kalendoriausf C. P. Kai. Aktyviai šioje orga-Į 
proga. Dėkui.

— Illinois Gub. James R. 
! Thompson kovo 11-17 d. pa
skelbė Slaugių savaite. Ta pro
ga šv. Kryžiaus ligoninės sese
lės vienuolės kovo 15 d. ruošia 
arbatėlę. 409 ligoninėje dirban
čios slaugės bus apdovanotos 
gėlėmis. Illinois valstijoj e. dirba 
80,000 registruotų daugių.

— Tradicinis St. Patriko Die
nos paradas šįmet bus kovo 
17 d. 3-5 vai. Bus einama Clark 
gatve ir transliuojama per 9-tą 
televizijos stotį.

— Adv. Charies P. Kai, ko
mentuodamas pirminius rinki
mus Čikagoje, .pareiškė viltį, 
kad miesto meru bus išrinktas 
asmuo, kuris žiūrės už visų pi
liečių interesus, *'o ne savanau
diškų grupių, siekiančių .privile
gijų už mokesčių mokėtojų pi
nigus.

— Gailius Vasonis iš Mar
quette Parko, Illinois universi
teto Urbanoje inžinerijos stu
dentas, yra dekano garbės stu
dentų sąrašuose. Taip pat yra 
Kristina Guzlaitė iš Čikagos 
pietvakarių. Ji studijuoja huma
nitarinius mokslus.

PERSONAL
Asmeny Ieško

nizacijoje taipogi dalyvauja M o-J 
dėstas Jakaitis, ši organizacija' 
pirmoje eilėje rūpinsis vieti- 
niais reikalais ir tinkama Baltų-! 
Slavų reprezentacija tiek niies- j
to, tiek valstijos administra-Į HOROSCOPES
cijoje. i ANNA

■ Also character, card & palm read-
— PIANISTO MANIGIRDO ings. One visit to her will be of im- 

MOTEKAIČIO koncertas ivvks mense value to you. FREE gift with 
„ - -. į readings,
s-m. kovo men 18 d., sekmadie
ni, 3 vai. popiet Jaunimo Cen
tro Didžiojoj salėje. Koncerto i 
programa nauja ir Įdomi. Anks-I 
čiau Įsigyti bilietai galioja, o jų! 
dar neturintieji galės įsigyti j 
koncerto dieną prie Įėjimo. Vi-J 
suomenė maloniai kviečiama. Į

i i

516 Diversey Parkway 
248-7514

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Adresai

SpoDSoriaus pavardė, rardas ir vietovė

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

Pavardė Ir Tardai

Adreioj

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

Pavardė ir varda*

Adrew

Pavardė Ir vardo

Adrecaa

Pavardė ir vardai

•' Omu

REAL ESTATE
262-5 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

5 ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

? Turiu Chlcagos mlaato leidimą, 
j Dirbu Ir užmlasčluoea greit, 9*' 
į rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
s 4514 S. Talman Avė. 

Tel. 927-3559

—Ramona Gaižutytė iš Queen 
of Universe mokyklos laimėjo 
antrą vietą mokslo populiariza- 
cijos darbų konkursinėje mies
to mokyklų Įiaroddje.

— Guoda Antanaitytė, Daina 
Titenytė ir Patricia Segers iš 
Marijos aukšt. mokyklos pate
ko j National Merit konkursinės

Naujienoms reikalingas

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

HA 1-6100.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENė

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 * TeL WA 5-2787 
Dideli* pasirinkimas geros rūšies Irairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629__ TeL WA 5-2737

_ — Agate Galinaaskienė ir 
Marytė Naujalienė šiomis die
nomis išvvko i saulėta Florida. 
Miami Beach, žiemos atostogas 
praliesti. Gi Petras Galinaus-] 
kas, visuomenės veikėjas, pa
siliko namuose ūkio reikalus 
tvarkyti.

Korektūros pataisymas

Š. m. kovo mėn. 9 d. Nawji»r 
nų skyriuje
liaus auka Naujienų paramai 
pažymėta $2.00, o turėjo 
ti — $20.00.

Už klaidą atsiprašome.

MAINTENANCE 
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
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

D t 9 5 1 ©
52—4® M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

TIidaf 393 Iwremeeiul aufomobnlt 
Liability apdrauėlmaa

Kreiptą

VWJ Z*. ASHLAND AVI.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYltS

Pardavimas Ir Taisymai 
2646 WIST STRUT
T*Wa RlpeAHa 7-1941

RETIRED PATTERN MAKER.
Trumpai” J. Mi- Por Maintenance of Wodden Foundry 

Patterns . . Set You Own Hours
MANUFACTURERS BRASS & 

ALUMINUM FOUNDRY
3450 W. 127th St., Blue Island, JL 

E.O.E. M/F

bū-

KAS EINA Į DANGŲ?
Ar vien tik katalikai eina 

dangų? Ar vien tik baptistai
Į

• IMMEDIATE OPENINGS sMACHINISTS
eina Į dangų? Ar vien tik I1U-.4 Openings—At Journeyman Level 
terdnai eina i dangų? Ar...? With experience in lathes, set-ups,

„ ... * , .JO.D. and I.D. grinding, etc. Good
Pasiklausykite atsakymo

Dievo žodžio tiesos šį antradie
nį per “Gerąją Naujieną Lietu
viams”, 9:15 vai. vak. radijo 
banga 1490 AM “Lietuvos Ai
dų” programoje.

Kviečiame mūsų programos 
klausytojus balandžio mėnesį 
rašyti laiškus. Parašiusiems ba
landžio mėnesį laiškuti ir pa
reikalavusiems Naujoj o' Testa
mento su Psalmais, prisiusime 
dovanai. Rašykite šiuo adresu:

Lithuanian Ministries
P.O. Box 321
Oak Lawn, Ill. 60151

__ _______ in lathes, set-ups 
.v ___ and LD. grinding, etc. Good
is. starting salary. Excellentworking

’ conditions and fringe benefits. CALL: 
731-9700 or (219) 398-0838

INDIANA FORGE
& MACHINE CO

3468 Watling Street 
East Chicago, Indiana

An Equal Opportunity Employer M/F

Juozo šmotelio

ir 
su.

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga 
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.

Siimtmisi i Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicasc, III- 60631 T»L YA 7-5930

M. ž I M K U S 
N«t*ry Public 

INCOM! TAX SIRVIC! 
4259 S. Maplrrood. TeL 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE
run urm

IMSUBAMCr
V -

< Stale Farm Lile insurance .Company

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi: 
formomis.

Knyga su formomis gauna j 
ma Naujienų administracijoje i 
1739 South Halsted St., Chica 
Cgo, IL 60608 
su

Kaina 
formomis — $3.90.

Phone 855-2160

Patikslinimas

$3.00

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate Į 

2649 West 63rd Street,

T«l. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

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

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metu, patarnaudama klientams.

L.B. Socialinio klubo vedėjo 
R. čepulio adresas yra 3548 S. 
Emerald Ave., Chicago Ill 
ne 840 g. Emerald Aye...

iii - — —■ ■

Advokatas
JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenue

Tel. — 776-1225 ~ '
Chicago, Illinois 60629

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. 
vak, šeštad. 9 vai, iki 

1 vai.
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