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BREŽNEVAS NUSTŪMĖ į ŠALĮ 
KITUS “TROIKOS” NARIUS
Buvo visi "troikos" nariai lygūs, bet 
Brežnevas yra už kitus "lygesnis"

MASKVA, Rusija. — Oficialiai buvo paskelbta, kad Sovietų 
Sąjungą valdo trys komunistai — “troika”, kurią sudarę Brežne
vas, Kosyginas ir Podgornas, bet paskutiniame panrtijos kon
grese paaiškėjo, kad Brežnevas yra “lygenis” už kitus “troikoš 
narius, jo galia tapo žymiai didesnė.

Tuojau po Chruščiovo pašalini
mo iš premjero pareigų, buvo 
kalbama, kad visų trijų min etų 
vyrų galia yra vienoda.

Oficialiai partijos kongresą 
atidarė Podgomas, bet labai 
greitai vadovybę perėmė Leno- 
nidas Brežnevas, neleisdamas 
Kosyginui arba Podgornui kal
bėti.

Kongresą sudaro Brežnevo 
šalininkai

Pirmą kongreso dieną paaiš
kėjo, kad Maskvon suvažiavo di
delė Brežnevo vedamos politikos 
šalininkai. Jie nepaprastai gar
siai plojo po kiekvienos svar
besnės Brežneycu.pastąbos,. Pa
plojo Podgornui ir Kosyginui, 
bet plojimai ? nebuvo- toki - gar
sūs ir ilgai nesitęsė. Pirma Pod- 
gornas reikalaudavo, kad jo var- 

, das būtų minimas greta Brežne
vo vardo bet Podgornas jau 
ranka į viską numojo, o Kosygi
nas visai nesistengė šio “troikos” 
lygybės klausimo kelti.

Visiems aišku, kad ne tik Kon- 
gresan suvažiavo Brežnevo ir ka
ro vadovybės šalininkai, bet jie 
sudarys naują centro komitetą.

Titano rūda 
Koloradoje

NEW YORKAS. — Buttes Gas 
and Oil kompanija pra neša, kad 
pietų rytų Kolorade rasti turtin
gi titano sluogsniai. Appskai- 
čiuojama, kad titano sluogsniai 
gali turėti 500 mil. tonų metalo.

Rasto titano sluogsnių miši
nys turi savyje 12% titano ir to
kiu būdu apsimoka eksploatuoti.

Šunys tampo 
žmonių lavonus

GUATEMALA. — Daugelį 
kartų pasikartojęs žemės drebė
jimas, Gvatemaloje, suardė ma
sinius kapus, anksčiau, pakastų 
per žemės drebėjimą žuvusių 
žmonių. Priskaičiuojama, kad 
po didžiojo žemės drebėjimo, ne
žymiai žemė dar drebėjusi kokį 
1,000 kartų.

Išbadėję palaidi Šunys pradė
jo kapus atkasinėti, ėsti lavo
nus ir gabalais tampyti po visus 
kampus. Yra pavojaus atsiras
ti epidėmijai. Tad Guatemalos 
prezidentas K. L. Garcia įsakė 
visus palaidus šunis šaudyti.

COLUMBIA, N. C. — Miškų 
sargai, gesindami prasidėjusį 
miško gaisrą, rado naujai supiltą 
negilų kapą, kuriame buvo pen
kių žmonių — trijų vyrų ir 2 
moterų lavonai, visi naktiniuose 
rūbuose. Nustatyta, kad gais
ras prasidėjo toje vietoje, kur 
buvo kapas. Pradėtas tyrimas-
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BANGKOK, Tailandas.
Jungtinės Valstybės, ištraukda
ma savo karines jėgas iš Tai
lando iki kovo 20 dienos, praėjusį 
pirmadienį perleido . Tailando 
valdžiai Samaesam kariuomenės 
stovyklą, esančią prie Tailando 
Įlankos. Stovykloje yra 150 gy
venamų pastatų.

NEW YORKAS. — Ingalls la-i 
vų statybos Litton Industries, 
Ine., gavo 8200 milijonų kon
traktą medžiagai pirkti ketu
riems kariškiems laivams — nai
kintojams dėl Irano statyti.

CHICAGO, — Zelma King, 30, 
kurs už trigūBą Zzįtogžudystę 
1967 metais'buvo nuteistas mir
ties bausme elektros kėdėje, pra
eitą savaitę perleistas mirties 
bausmę jam pakeičiant 300 me
tų kalėjimo.

BELFASTAS. — Provincijos 
konstitucinėje konvencijoje Ai
rių protestonų lyderis William 
Craig atsišaukė į šiaurinės Ai
rijos “kietos linijos” protesto
nų politikierius, kviesdamas su
daryti bendrą valdžią su kata
likais ir baigti daugiau kaip 6 
metus trunkantį sektarinį ka
rą, perspėdamas, kad neduodant 
500,000 katalikų mažumai bal
so valdžioje, provincija ir toliau 
turės kęsti kruviną nesantaiką. 
Bet “kietasprandžiai” Craigo pa
siūlymą atmetė ir konvencija 
baigėsi be vilties pasiekti kom
promisą.

POINT PLEASANT, W. Va. 
Mason apskrities kalėjime spro
gus bombai antradienio naktį už
mušti 4 asmenys, vienas iš jų 
šerifo policininkas. Bombą ir 
šautuvą atsinešęs tūlas Bruce 
Sisk, reikalaudamas leisti jį per 
naktį pabūti su savo žmona, ku
ri buvo areštuota už savo nau
jagimio kūdikio nužudymą. Bom
bos sprogime žuvo pats Sisk ir 
jo žmona. Smulkesnių žinių dar 
nepranešta.

Apmėto akmenimis
BARANQUILLA, Kolumbija. 

— Kolumbijos valstybės Baran- 
kilės miesto Kennedžio priemies
čio, Karibų jūros pakraštyje, gy
venimo sąlygos yra tokios blo
gos, jog įsiutę priemiesčio gy
ventojai apmėto akmenimis ir 
užpiudo šunimis kiekvieną po
litikierių, kuris tik pasimaišgo 
minėtame priemiestyje.

Priemiestis enturi gindinio, 
elektros, vandens ir susisiekimo 
su miesto centru. Esą, pereitų 
rinkimų metu politikieriai žadėjo 
visus priemiesčio reikalus su
tvarkyti, bet rinkimams praė
jus, viską pamiršo ir pažadų ne
išpildė.

-
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Pennsyivanijoje, Shenango apskrityje, buvo pastatytas 6 pėdę auk
ščio senis besmegenis. Penkių metu Craig Schwarts labai gerai jau
čiasi, sėdėdamas ant viršaus.
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NEKLAUSO MASKVOS LYDERIŲ
Italijos, Prancūzijos, Anglijos ir Rumunijos 

kompartijų separatistinės tendencijos

MASKVA. — 25-sis Sovietų Brežnevo kalba buvo kaip 
komunistų kongresas pasižymė
jo pasigyrimais nepelnytais nuo
pelnais. Maskvos kompartijos 
vadas Brežnevas savo 5 valandų 
kalboje neparaudo pasakydamas, 
kad sovietai niekada dar taip 
gerai negyvenę, kaip dabar! Pa
našiai savo 3 valandų kalboje gy
rėsi Kosyginas, kad sovietų pro
dukcija pakilusi 7.4 nuošimčiais, 
kai Jungtinėse valstybėse ir Eu
ropos Bendros Rinkos kraštuose 
gamybos kilimo rata tesiekusi 
vos 1.2 nuošimčio, bet nieko ne
pasakė, dėlko komunistams ab
soliučiai valdant daugiau kaip 
200 milijonų tikrųjų rusų ir pa
vergtų tautų, per daugiau kaip 
50 metų milijonais tonų duonai 
grūdų ir kt. maisto produktų 
tebereikia pirkti Jungtinėse Val
stybėse ir kitose “kapitalistinė
se” šalyse.

JAV 25 kartus pradedant nuo 
komunistų perversmo Rusijoje, 
kiekvienais penkeriais metų yra 
šaukiamas Sovietų Sąjungos val
domosios imperijos ir jos sa
telitų kongresas, kuriame “dele
gatai” pavaišinami skambiais 
pažadais, kas bus pasiekta per
šokantį penkmetį. Dar daugiau 
vyliojančiais pažadais Kremliaus 
valdovai laimėjo visą šimtą nuo- 
pažado pagerinti metų sezonus, 
kad nebereiktų maisto pirktis 
iš kapitalistų, delegatai nesusi
laukė.

Brežnevo “lašeno spindulys”

JAV-bių kompartijos vadas 
šimčių kongreso pritarimą, bet 
Gus Hali pasakė Maskvai labai 
pataikaujančią kalbą, visiškai 
priešingą kitų vakariečių komu
nistų nepriklausomai linijai. 
“Marksizmo - Leninizmo idėjos 
persunkė visus kontinentus, o vi- 
sa (Sovietų lyderio) Lewrfao ~bįra‘ sniege kalnų apverstas.

T

ga
lingo laserio šviesus spindulys”, 
saldžiavo Guss- savo kalboje.

Komunistų^- kongresas vien
balsiai priėmė sovietų komparti
jos namų ir užsienių politiką' se
kantiems metams.

Vakarų Europos komunistų 

nuotaikos

MASKVA. — Drąsiai pasi
sakydamas prieš visos eilės kon
greso kalbėtojų pataikavimus, 
Italijos kompartijos šefas Enri
co Berlinger pabrėžė ‘lemiamai 
svarbiu reikalu” esant, kad kiek
viena komunistų partija galėtų 
nustatyti partijos politiką ne- 
priklausimai nuo Kremliaus. 
Berlingerio pareiškimas buvo vi
siškai priešingas Brežnevo kal
bai išlaikyti komunistų vienybę 
ir susiklausymą.

Rumunijos Nicolae Ceaucescu 
nors švelnesnėje formoje, bet 
taip pat pabrėžė patvirtindamas 
savo kraštui teisę laikytis nepri
klausomos linijos.

Turėdamas galvoje prancūzų 
partiją ir britų komunistus, ku
rie taip pat yra atsipailavę nuo 
Maskvos patronažo, Berlingeris 
pareiškė: “Yra gerai žinoma, kad 
komunistų sąjūdyje yra daug 
skirtingų pažiūrų ir nusistaty
mų net svarbiais klausimais”.

TRUCKEE, Calif. — Sniego 
griūtis užmušė, spėjama, dau
giau kaip du ski sportininkus, 
užversdama daugiau kaip 5 pė
dų sniegu Alpine Meadows ski 
rezorte. Gelbėtojai su trimis 
specialiai apmokytais šunimis 
pradėjo idškojlmą. Du jauni 
sportininkai rasti nebegyvi; spė
jama, kad mažiausiai vienas te-

PROTESTUOJA
PARYŽIUS, Prancūzija.

Praeitą penktadienį prancūzų so
cialistų atstovui buvo perskaity
ta sekretoriaus Kissingerio. Pa
ryžium siunčiama telegrama, 
kurioje jis reiškia susirūpinimo 
Prancūzijos socialistų bendra
darbiavimu su komunistais.

Socialistai sutiko dirbti su ko
munistais, jeigu jie prižadės nu
traukti ryšius su Maskva. At
rodo, kad Prancūzijos komunis
tai sutiko šitokio žingsnio im
tis. Jie Maskvai pranešė, kad 
vidaus politiką jie ves patys, ne
lauks įsakymų iš Maskvos.
- Kisingerio telegrama buvo su
prasta amerikiečių bandymu kiš
tis į prancūzų vidaus reikalus. 
JAV amb. Kenneth Rush turė
jo vykti į Marseilles, bet atsisa
kė į iškilmes vykti.

VAŠINGTONAS. — Laikraš
tis The Madison Capital Times 

kimų, buvės'gyhyboS sekretorius 
ir prez. Niksono patarėjas M. 
R. Lairdas užims Kisingerio vie
tą, kuri, esą, prezidentas nori 
galimai greičiau pakeisti kitu as
meniu.

Baltieji Rūmai patvirtina, kad 
Laird’o asmenybė tikrinama ir 
kad jis numatytas tik Į užsie
nio skyriaus slaptos žinybos ta
rybą.

Laird’as prie prezidento Nik
sono yra buvęs gynybos sekre
toriumi ir Niksono patarėju. Da
bar jis yra Phillips Oil Co. di
rektoriumi ir žurnalo Reader’s 
Digest žurnale.

Valstybės įstatymai 
taikomi fondams

Pensijų fondų nariais yra apie 
30 milijonų amerikiečių. Fondų 
turtas siekia apie 150 bilijonų 
dolerių. Tačiau, pasak teisėjo 
A. Y. Kirklando, kokie 8% fon
dams priklausančių narių, išbu
vę fondo nariais mažiausiai 11 
metų, negauna pensijos.

Teisėjas nusprendė, kad pen
sijų fondai ir narių įnašai į tuos 
fondus yra turtas arba darbinin
ko senatvės laidas, todėl jis įs
tatymais apsaugotas ir prižiū- 
mas federalinės valdžios paskelb
tomis taisyklėmis, kurios apsau
go fondus nuo sukčiavimo.

Toks teisėjo sprendimas ati
daro fondų duris publikai ir juo 
labiau jų nariams, kurie gali juos 
tikrinti ir žiūrėti ar nedaromi su
kčiavimai.

NEW YORKAS. — Nestle 
kompanija pakėlė savo gamybos 
instant kavai kainą 2(4 centais 
uncijai. Po du centu uncijai pa
keliamos ir kitos kompanijos 
kavos kainos, k. a. Nescafe, Nest- 
tle Decaf ir kt. Reikalą kelti ka-

o rasžSAj!
Vėsus
Saulė teka 6:24, leidžiasi 5:42

REAGAN GAVO TIKTAI 35% 
gubernatorius Wallace gavo 106,000 balsy, 

o Morris Ūda! gavo 105,000
BOSTON, Massachusetts. — Iki šio meto ypatingas dėmesys 

buvo kreipiamas j Ne Hampshire pirminius rinkimus, bet pir
madienį Massachusetts valstijos gyventojai politikams sukėlė 
daugiau rūpesnių, negu New Hampshire balsuotojai.

Narkotiku fabrikas 4^
Kolumbijoje

BOGOTA. — Kolumbijos po
licija paskelbė, kad ji surado 
Riohacha vietovėje, kuri yra Gu- 
ajira departamente, didelį ir ge
rai įrengtą mariguanos fabriką, 
kai kelyje sučiupo 14 asmenų, 
vežusių 80 tonų mariguanos.

Riohacha vietovėje marigua
nos fabrikas turėjo įsirengęs ra
dijo siųstuvą ir priimtuvą, slap
tą aerodromą, 40-ties tonų spau
dimo presus, elektros stotį ir ki
tas smulkesnes mašinas. Fabri
ke policija rado taipgi n emažai 
ginklų įvairaus tipo, kurių kai- 
kurie vartojami Kolumbijos ka
riuomenėje. _ . - . —

Mariguanos įmonėje žolė pre
sais' buvo supakuojama Į plasti
kinius maišelius ir supresuoja
ma 10-ties kilogramų svorio ga
balais. Kiekvienas gabalas buvo 
atžymimas pagal produkto rūšį.

Meksika ir Lenkija
Meksika plečia ekonominius 

ryšius su komunistiniais kraš
tais. Nesenai -Meksikos laikraš
čiai rašė, kad Meksika ir Kuba 
stato bendrus cukraus fabrikus, 
statybos dokus ir t. t. Dabar gi, 
kaip Meksikoje spausdinamas 
laikraštis Novedades praneša, 
Meksika ir su Lenkija sudaro to
kius pat ekonominius ryšius. 
Lenkijos prekybos ministeris 
Jerzy Oleszewsky lankosi Mek- 
sigoje. Jis pasirašė su Meksi
kos vyriausybė, sutartį bendro
mis jėgomis išnaudoti Meksi
koje esančius anglies sluogsnius, 
Rio Escondido provincijoje. Ma
noma įrengti gerai techniškai pa
ruoštas anglies kasyklas ir ang
lių plovyklas, kurios galėtų pa
gaminti 12 mil. tonų -anglies 

kiekvieną dieną.

BEIRUTAS, Libanas. Bahrai- 
no valdovas šachas Khalifah bin 
Sulman Al-Khalifah skrisdamas 
specialiu Gulf Air orlaiviu vi
zituoti Prancūziją, buvo privers
tas nusileisti Beirute. Priežastis 
ta, kad orlaivio pilotas gavo iš 
Damasko per radiją perspėjimą, 
kad lėktuve esanti padėta bom
ba. Jokios bombos nerasta.

vai kainas kompanija aiškina 
tuo. kad Brazilijoje nušalo daug 
kavos medelių.

MURUHISBORO, III. — Ke
letą mėnesių patylomis tyrus ir 
investigavus, naktį į trečiadienį 
narkotikų policija pietiniame 
Dlinojuje padariusi “ablavą” su
ėmė 35 narkotikų kontrabandi
ninkus, pas kuriuos policijos 
agentai gavo pirkti heroino, ko
kaino, LSD, PCD, marijuanos, 
hašišo ir kt.

Didžiausiu laimėtoju Massa
chusetts valstijoje išėjo sena
torius Henry Jackson. Jis ne 
Washingtone sėdi, bet važinėja 
po didesnes valstijas ir stengiasi 
įtikinti balsuotojus savo planais 
kraštui valdyti. Paskutinėmis 
mis dienomis jam daug padėjo 
Daniel Maynihan, iki kovo 1 die
nos buvęs JAV ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų. £ir univer
siteto profesorius turi tiek daug 
faktų apie diktatorius ir jų val
dymo metodus, kad kiekviena jo 
kalba Jungtinėse Tautose sukel
davo . didžiausią pasipiktinimą 
Rusijoje ir kitų diktatorių val
domose valstybėse.

Iki pirmadienio ryto 
čiuoti balsai rodė, kad 
chusetts valstijoje gavo 

suskai- 
Massa- 
138,537 

balsų.- Nei vienas- kitas- demo
kratų kandidatas negavo tiek 
balsų. Antroje vietoje stovi Ala- 
bamos gubernatorius George 
Wallace. Jis surinko 106,000 bal
sų. Trečioje vietoje stovi Mor
ris Ūdai, gavęs 105,000 balsų.

Jimmy Carter, kuris New 
Hampshire valstijoje gavo dau
giausia balsų ir planavo pagrob
ti demokratų partijos kandidatū
rą prezidento pareigoms. Massa
chusetts valstijoje atsidūrė tik
tai ketvirtoje vietoje. Jis gavo 
tiktai 87,90 balsų. Iš Lietuvos 
kilęs Pennsylvanijos gubernato
rius Shapp gavo tik 17,764 3% 
balsų.

Labai smarkiai pašlijo ir buvu
sio Kalifornijos gubernatoriaus 
Ronald Reagan padėtis. New 
Hampshire valstijoje laimėjęs 
49G visų respublikonų balsų, 
Massachusetts valstijoje jis ga
vo tik 52,313 balsus, kas sudaro 
tik 35%. Massachusetts valsti
joje nepaprastai iškilo preziden
to Fordo galia. Už jį balsavo di
delė tos valstijos respublikonų 
dauguma. Už prezidentą Fordą 
buvo paduoti 91,391 balsas. Jis 
surinko 62'< visų respublikonų 
paduoutų balsų.

Paskelbus New Hampshire 
pirminių rinkimų rezultatus, Ro
nald Reagan priėjo įsitikinimo, 
kad jis gali išlupti iš respubliko
nų partijos kandidatūrą prezi
dento pareigoms. Jis kreipia ne
paprastai didelį dėmesį į Flori
dos pirminius rinkimus, bet Mas
sachusetts balsuotojai gerokai 
atšaldė Reagano ir jo šalininkų 
rinkimines aistras. Massachu
setts valstijoje Fordas mažai 
kalbų tesakė, bet žmonės jį pa
žįsta ir žino jo adminstracijos 
vedamus darbus.

Massachusetts balsuotojai ge
rokai sustiprino sen. Henry Jack- 
sono kandidatūrą prezidento pa
reigoms. Yra pagrindo manyti, 
kad mažiau gavusieji demokra
tų partijos politikai nedalyvaus 
kitų valstijų pirminiuose rinki
muose.
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ėtroito naujienos
Bato linksma vakaris į LB Apygardos Vakario 16-sroe 

proga renka aukas

Vasario 25 d. per R. Valatkos
Linksmavakaris įvyko Lietu

vių nmuose vasario 21 d. Vaiz-
jsirinko per šimtas, pra- radijo valanda paskelbė LB Apy- 
su kokteiliu. Vicepirm. kardos neva Vasario 16-sios pro- 

sukalbėjo ga vajaus pasisekimą. Pasidžiau- 
vaišintis., gė, kad plaukė stambios aukos

sidėjz
Albe* tas Misiūnas 
maldelę ir pakvietė
Valdy'ds pirm. Klemas Patoc-su pagražintais atsiliepimais. Iš
kis ir kiti valdybos nariai buvo j vardino vajaus rinkėjus Dr. V. 
pakvipti prie garbės stalo. Po i Majauską, Dr. A. Damušį, po- 
vai^i buvo suminėti visi vaiz-įnią Pajaujienę, K. Balį, J. Ur- 
biečiri ir svečiai. Svečių daly
vavo net ir iš Toronto, Kanados: 
šaulių Putvio kuopos pirm., cen
tro vr’dybos narys jaunimo rei
kalams Stasys Jokūbaitis ir šau
dymo instruktorius Balys Saric- ' lionės išlaidoms padengti. Ka- 
kas. Bankete dalydavo ir Estų žin kodėl tie vajaus rinkėjai jau- 
Komiteto pirm. Raimond Trala. nimo kongresui į Pietų Ameri- 
Nors meninės programos nebu- ką aukavo paskutinieji, ir be 
vo, t et svečiai šoko linksminosi 
groja.it jaunojo Petro Padolskio 
orkestrui iki vėlumos.

i boną ir kitus viso 13 rinkėjų. 
Girdi, aukos dar tebeplaukia. 
Nėra abejonės, kad aukos ren
kamos politinės popietės paskai
tininkams j saulėtą Floridą ke-

rapijcs bažsęE-us - Si^-ys v.ar- 
liauskas. prie Šv. Antano bažny
čios tel. 554-1384, prie Šv. Pet
ro bažnyčios Bronius Girnius, 
tel. 274-4236.

Paskutinių metu į Lietuvių 
Fondą įstojo: Antanas Kuka- 
nauskas su 100 dol. įnašu, Elena 
ir Vytautas čižauskar irgi su 100 
dol., Birutė Kutkutė su 100 dol., 
Stasys Vilkas su 100 dol., Juozas 
Sinkus su 103 dol., Elena ir Jur
gis Baubliai su 100 dol. Savo 
įnašą padidino Sofija ir Adolfas 
Valiuliai iki 200 dot — dabar 
įnešė 100 dol. ir Jonas šepetys 
iki 300 dol. — dabar įnešė 100 
dol.

Susivienijimo 200 kp. 
susirinkimas

Trumpai apie svetį 
S. Jokūbaitį

St. Tokubaitis lankėsi Detroi- ! 
tė Ša’fių Centro Valdybos kvie- Į 
čiamas su draugais atsilankė ir Į 
į Vaizbos Buto balių. Jo atsilan- Į 
kymas man davė gerą progą nors j 
trumpai Naujienų skaitytojus 
supa'indtinti su Toronto visuo
menininku, politiku ir šauliu. 
Kai z minėjau dabar St.- Joku- 

5 baltis Toronte šaulių eilėse yra 
ryški asmenybė. Kanadoje vado
vauja Putvio kuopai, yra jos pir
mininkas, centro valdybos narys 
jaunimo reikalams. St. Joku- 
baitisyra įsijungęs ir į Kana
dos politįką, tuo būdu daug pri
sidėjo Lietuvai laisvinti darbuo
se: Šaulių veikloje steigia nau
jas šaulių,kuopa< todėl jis }ia 

•„ tinkamas centro valdyboje aukš
tesnėms pareigoms. Neturiu čia 
po ranka Toronto leidinio apie 
šaulių veiklą Lir bendrai apie 
St. Jokūbaičio visuomeninę veik
lą Kanadoje. Šaulių centro val
dybos suvažiavime Toronte ba
landžio 24-25 dienomis atstovai : 
turėtų rimtai pagalvoti apie pa
lyginamai dar jauną, energingą 
St. Jokūbaitį ir išrinkti jį aukš
tesnėms pareigoms.

Susirinkimas įvyks kovo mėn. 
14 d. 3 vai. p. p. 1617 Maybum 
Ave. Dearborn, Mich., A. Bu
kausko namuose. Vyks balsavi
mai į SLA Pildomąją Tarybą, 
taip pat bus renkami atstovai į 
SLA Seimą, kuris įvyks liepos 
5-7 dienomis Čikagoje. Seime 
bus paminėta SLA 90 metų su
kaktis ir Amerikos nepriklauso
mybės 200 metų sukaktis. Pri
imami narių mokesčiai ir apta
riami su kuopa susiję reikalai, 
išvažiavimas į gamtą ir bus iš
mokami dividendai.

“švyturio” šaulių kuopos 
informacinis susirinkimas

Informacinis metinis susirin
kimas įvyks kovo 21 d. 12 vai. Šv. 
Antano parapijos patalpose. 
Kviečiami risi šauliai ir busimie
ji šauliai į susirinkimą skaitlin
gai atslankyti.

Tašau klaidą

šv. Antano parapijos klebono 
i kun. Kazimiero Simaičio pager- 

Lietuvių Fondo vajaus balius < bimo metu vasario 8 d., nuo kan- 
T. , . t, j t\ j. -j. Iklininkiu būrelio dovana įteikė

ne E. Kutkienė, bet studentė Ina 
Asminaitė.

jgražių atsiliepimų. Pasigyrė, 
kad keliolika fronto bičiulių pa
bėgo į \Vindsorą-Kanadą švęsti 
Vasario 16-ją, bet nepasakė kiek 
dėjo pastangų asmeniškai ir te- 

‘ lefoniškai suorganizuoti keletą 
. | autobusų, vežti į frontą fronti- 

; ninkus.

Kaip dabar matome, riša ta 
propaganda nuėjo niekais. Bent 
kiek galvojantis tautietis į tokį 
purviną darbą nesi jungė. Da
bartinė LB Detroito Apylinkės 
Valdyba nuo buvusios ir nuo 
Apygardos, kurioje yra neteisė
tai sulindę fronto bičiuliai labai 
daug skiriasi. Dabartinė LB De
troito Apylinkės Valdyba pa
skelbė per radiją riešą pareiš
kimą, kad reikia visu šimtu pro- 
centrų remti ruošiamą DLOC Al
to skyriaus Vasario 16-sios mi
nėjimą. Minėjimas visu šimtu 
procentų pavyko, aukų surink
ta visai arti kaip ir pernai.

grįžo su varnomis
Castro nesilankys Meksikoje

dama į socializmą, neatsisako 
tampriau bendrauti su komu
nistine Kuba.

Paskutinėmis dienomis besi
lankąs Meksikoje Kubos pra
monės ministeris Lestėr Rodri 
guez pareiškė žurnalistams, jog 
jo vizitas Meksikoje turi tikslo 
sustiprinti draugiškus ir vien
kart ekonomiškus tarpusavio 
dviejų šalių ryšius, kuriuos 
Meksikos prezidentas Echever
ria ir Kubos vadas Fidelis 
Castro yra aptarė 19(75 m. spa
lio 21 d. Esą, Kuba pagelbės 
Meksikai techniškai žvejyboje, 
žuvų pramonėje, laivų statybo
je ir cukraus pramonėje.

Meksika, savo keliu, galės

Lietuvių Fondo Detroite va-! 
jaus Komiteto rengiamas kon
certas - balius Įvyks kovo 27 d. 
7 vai. vakare, Kutūriniame cen
tre. Meninę programą atliks so
listas Stasys Baras, Dana Stan- 
kaitytė ir Jonas Vaznelis, akom- 
ponuos muzikas Alvidas Vasai- 
tis. Stalus rezervuoja ir bilietus 
platina prie Dievo Apvaizdos pa-

RICHARD NIXON

TOKIO. — Specialiu komunis
tinės Kinijos lėktuvu nulakintas 
ir su pompa Pekine; Kantone ir 
kitose Kinijos vietose paties Mao 
ir kitų priimtas ir-traktuotas, 
Richardas Niksonas po 8 dienų 
tuo pačiu lėktuvu grąžintas į sa
vo San Clemente rūmus Kalifor
nijoje. Jį išlydint Kantone ne
buvo jokių ceremonijų, kalbų 
nei pareiškimų ir palydėti at
vyko tik vienas kiųų Liaudies 
Kongreso’ vicepirmininkas Yao 
Lien-vęi. i

Tokio, Japonijoje,- lėktuvui va
landai sustojus pasiimti degalo, 
nei japonų valdžios, nei JAV 
ambasados niekas irėatvyko pa
sitikti. Niksono sekretorius dar 
Kantone pasakė reporteriams, 
kad Niksonas nežada grįžęs da
ryti jokio pranešimo nei reporte
riams duoti interview

Mexico city. — Kubos dik
tatorius Fidelis Castro buvo 
prižadėjęs lankyti Meksiką ko
vo 18 d., cukraus šventės me
tu. Buvo jau daromi pasiruoši
mai diktatorių tinkamai su
tikti, bet visai nelauktai Ku
bos pasiuntinys Meksikoje at
siprašė ir pareiškė, kad Castro 
nesilankys Meksikoje. Pasiun- 
’inys suteikė ■ visgi viltį, kai

Į Castro gal būt galės apsilankyti 
;iek vėliau, gal būt metų pa
baigoje.

• Žinoma, toks Castro elgesys 
;fek tiek atšaldė meksikiečių 
■inipatijas Kubos atžvilgiu, bet 
reikalų nesužlugdė. Reik turė- 
i omenyje, kad tarp Meksikos 

•r JAV nuo seno viešpatauja 1
paslėptas antagonizmas. Kartais, atsilyginti pramones prekė- 
■neksikiečiai nesidrovi savo 
laikraščiuose užsiminti apie 
Teksasą, New Meksiką ir Kali
forniją, kurios savo laiku pri
klausė meksikiečiams. Jie to 
negali užmiršti, lygiai kaip ko 
lumbiečiai nepamiršta jiems 
priklausiusios Panamos.

Antra * vertus, meksikiečiai, 
kaip ir visi pietų krašto gyven
tojai, tūri gausias šeimas. Del 
to Meksikoje sparčiai didėja 
gyventojų skaičius, o darbų vi 
sada trūksta, nors pramonė ir 
plečiasi. Dėl tos ar kitos prie
žasties Meksikoje nuolat pasi
reiškia tradiciniai neramumai. 
Paskutiniu laiku jie linkę dau
giau į kairės kraštutinumus, 
vpač kai yra kam juos pakurs 
fvti

Jie negerovių ir sunkaus gy- 
venimo priežasčių neieško sa
vyje, bet kaltina kitus, ypač 
amerikiečius, kad jie juos iš
naudoja. Gal todėl Castro ir 
susilaukia simpatijų ir palan
kumo, o dabartine Meksikos 
vvriaūšvbč, iš lengvo važiuo-

mis, pramonės ir transporto 
mašinų dalimis. Yra numaty
ta bendromis kubiečių-meksi- 
kiečių jėgomis, sudėjus 80 mil. 
dol. kapitalo, bus statoma kiek
vienoje šalyje po dvi cukraus 
apdirbimo įmoiies, kurios kiek 
viena galės pagaminti per me
tus 130 mil. tonu cukraus. -

Drambliui žmogžudžiui 
psichiatrinė ligoninė 

arba bausmė sušaudymu
BRINDIBJ, Italija. — Rente- 

rio pranešimu, neseniai atga
bentas iš Indijos dalyvauti cir
kuose 16 metų amžiaus dramb
lys Mowgli, jau už mušęs du sa
vo treniruotoj us, bus perduotas 
psichoanalizei, ištirti kokia yra 
jo žmogžudiškų polinkių priežas
tis; be to, bus atsiklausta visų 
ligšioliniu Mowgli treniruotojų 
apie jo elgesį su jais. Atgaben
tas i Brindisi, Italijoje, Mowgli 
dviem atvejais straubliu pagavęs 
savo treniruotoją trenkė aslon 
ir kojomis sutrypė.

Zoologijos direktorius Lucia
no Foti nori pažinti Mowgli “bio
grafiją”, kur bene rastų prie
žastį, dėl kbšis dramblys įgavo 
savo žudikiškus instinktus ar gal 
savo “vaikystės metais turėjo 
kokių traumatiškų patyrimų.

Jei patenkinamų išaiškinimų 
nebus gauta, Mowgli bus sušau
dytas.

’ Atiduotų, sovietams, tie savo 
psichiatrinėse su Mowgli greitai 
susidorotų.

TAUPYMO bonus

SKAITYK . IR KliAte FAT4RK 

RAITYTT "NAUJIENAS’

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės Įspūdžiai oku- 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius; gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

. Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės, poemos “Metai” poeto 
Nadn Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psL Kaina S3.00. ‘Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas'arba atsiimtus čeki ar 
piniginę perlaidą.

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, 

. mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tauta ir lietuvių 
; kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 

senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova. dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū 
įėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian 
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge 
lę. pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiųsiu 
šiuo adresu: -

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted St., Chicago. Ill. 60608.

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

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

Juozas Kapačinsku, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas KapaČinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančia ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
THruuta 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. S1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D. Kuraiti*, MAGIŠKUOJU KILIMU l VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3 00.

D. Kureim, KELIONt Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas iamaifH, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina S2.00

Vincai famaitk. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50.

Šie Ir kiti leidiniai yra gaunami
NMUJFENOSE, 1739 So. HALSTEO ST., CHICAGO, ILL. 60603 

K 

atsilankant darbe valandomis arba užsakant ©aitu 
£aki ar pinigine perlaida

Užgavėnių blynų balius

Balius įvyko vasario-28 d. Lie
tuvių namuose. Balių- pradėję' 
TS pirm. Jonas Švoba. Po trum
po žodžio pakviestas Vytautas 
Alantas paskaityti iš savo in
formacinio leidinio apie. Romą 
Kalantą. Po jo pakalbėjo Algis 
Zapąreckas apie savo kandida
tūrą į kongresmanus. Jo kandi
datavimo išlaidoms parinko iš 
svečių apie 30 dol. Baliuje daly
vavo apie 75 svečiai. Balių su
ruošė Tautinės Sąjungos Detroi
to skyrius.

LB Rinkimų komitetas

JAV LB rinkimų komitetas su
darytas sekančios sudėties: pirm. 
Stasys Garliauskas, nariai Dr. 
Vytautas Majauskas, Stepas 
Smalinskas, Angelė Šukienė ir 
adv. Arūnas Udrys.

Detroite spaudos lentyna

Jau prieš 20 metų Dr. Vincas 
Mįsiulis pradėjo rinkti įvairią 
spaudą. Turi jų surinkęs pilnus 
komplektus ir dar nebaigtus,.be
veik po pilną komplektą “Naujie
nų”, “Draugo”, “Dirvos” ir ki
tus. Iš Lietuvos — “Laisvė“, 
“Tėvynės garsas” “Tėvų žemė”. 
Aiherikoje leidžiamus turi “San
darą”, “Vienybę”, “Sėją”, “Ai
dus”, “Margutį”, “Mūsų Vy
tis” ir kitus laikraščius bei žur
nalus. Dr. V. Misiulis pagei
dauja, kad kuri organizacija per
imtų šį brangų turtą globoti. Jei 
sutiktų perimti globoti Detroi
to Lietuvių Organizacijų Centro 
valdyba.

Išvyko į Floridą

“Švyturio” jūros šaulių kp. 
pirm. Alfa Šukys ir kasininkas 
Vincas Rinkevičius išvyko atos
togų į saulėtą Floridą — St. Pe
tersburg. TA proga dalyvaus ir 
atstovaus vėliavos jūros šaulių 
kuopos “Palanga“ St. Petersburg 
šventinimo apeigose, šiuo me
tu A. Šukį pavaduojap vicepirm. 

' A. Sukauskas.

Kaziuko mugė

šiais metais Kaziuko mugė 
įvyks kovo mėn. 14 d. Kultūrinia
me centre, pradžia tuoj po pa
maldų 11:30 vai.
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Korėjos meškeriotojas buvo nuvy
kęs netoli Seoul© pameškerioti. Di
džiosios žuvys nekabino, o mažytę 
užkliuvo. Meškeriotojui butu buvę 
geriau, jeigu ir ši būtu pasprukusi. 
Dabar jis turi mažiukę žuvytę nesti 
namo. - ? ,

American
Dream 

Machine.
“Pranašas” paliko 
apie $4.9 mil. skolų

CHICAGO. — Neseniai mi
rusio juodųjų muslimų (maho
metonų) vado Alacho “pranašo” 
Elijah Muhammado sūnus Wal
lace D. Muhammad, paveldėjęs 
iš tėvos sektos, pasivadinusios 
“Islamo tauta”, vado pareigas 
sekmadienį savo pusantro tūks
tančių tikinčiųjų pranešė, kad jų 
sdkta turi apie $300,000 trum-. 
palaikių skolų ir apie $4.6 mi
lijonus ilgailaikių. Tokiai “pro
blemai” susidaryti padėjęs jo 
tėvo nesugebėjimas adminis
truoti Islamo Tautos struktūrą 
ir jo silpna sveikata prieš mir
tį. Negana to, kitos sektos na
rio pranešimu, juodieji musli- 
mai turi dar $500,000 nesumokė
tų mokesčių.

TVarkys parengimų klfeftdoriu
Vladui Seieniui atsttfKkfus, da

bar parengimų kalendorių apsi
ėmė tvarkyti Stasys GarBauskas.

A. Sukauskas

USA
America is the place that is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your drawms 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Band-a-Month plan where you bank. 
, Before you know iL your AmeMcan 
1 «am will be a reality.

i

L/swiesE L?000 000*000

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.

1739 So. Halsted Street

No* E payF»% iwterK when bėki to

When needed they can be canbed ♦ 
ycwr bank. Interest ia pot xubfect to Mate iQ

Chicago, Ill. 60608

groja.it
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MODERNI MOZAIKA IR MAI
Dėsto RIMAS NERIMĄVIčIUS

pro vieną galą įvaro gyvulį, o pro 
kitą jau pakrauna desras, kum
pius, skilandžius ir kitką. Tai 
tiesiog stebuklinga mašina.

— Kas čia per stebuklas, — j Iš ten matyti Castro raudonieji
atsako Ivanas, —vot Maskvoje; rūmai, bet guspadoriaus jau nė- 
tai tir.rat stebuklinga mašina 
maria i. Tik įsivaizduoki; iš vie
no mašinos gali meta- vynuo- 

išmeta jau 
(vp)

— Tai i'cra naujiena, kad dar , 
sveikas grįžau O kas daugiau Į 
ten Floridoje girdėti?

— Blogi reikalai, Pranciška. I

Kalbos skiltelė

Visuomet spaudoje pasitaiko 
netikslumų, ypač sudarant nau
jus žodžius, terminus. Gyvėjant 
veiklai, atsiranda naujų žodžių 
bei pavadinimų, būtent; barzdu- 
kinė bendruomenė, nevienodai 
daugelio suprantamas žodis 
“bendradarbiavimas”, taip pat 
labai svarbus žodis “laisvini
mas” ir daug kitų.

Kad neateitų tas laikas, kada 
dėl vis painėjančios terminologi
jos susimaišysime ir negalėsime 
susikalbėti nei su barzdotais lie
tuviais, nei su be barzdų ar vi
sai plikais, kurie mėgsta spau
doje nurašyti ir ožio balsu pa
šnekėti, ar kitus lietuvininkus 
suvalkietiškos šnektos pamoky
ti... todėl Magaryčių kalbininkai 
susirūpino ir nutarė pasitai
kiusius kalbinius netikslumus 
pataisyti, o keiksmažodžius taip 
sušvelninti, kad nebūtų skaudu 
nei vieniems, nei kitiems..

Pirmiausia pradėsime nuo 
“barzdukinės bendruomenės”.’ 
Tai yra nevykęs terminas. Aiš
ku, iš prasmės žodžio “barzdos” 
pavartojimas yra tinkamas žo
dis, kaip toj dainoj sakoma “lie
tuviai barzdočiai”. Tačiau, vi-Į 
sai netinka vadinti “barzduki- 
nė bendruomenė”, nes ji neap
jungia nei visų barzdotų lietu
vių, nei ne barzdotų, o plikiai 
kartais su perukais prisišlieja 
prie vienų ir kitų... Nuo veiklos 
barzdomis žyląnt ir kol veikla 
nesunormalės, sunku pasiūlyti 
šiuo laiku tinkamą naujadarą. 
Laikinai reikėtų, spaudos taupy
mo sumetaimais, “barzdukinę 
bendruomenę pakeisti į vieno žo
džio'pavadinimą “Barzduomenė’, 
b . “Bendruomenė” vadinti tik 
tą, kuri siekia vienybės ir nori 
apjungti visus lietuvius : ir barz
dotus, ir ne barzdotus, ir plikus.

žodis “bendradarbiavimas” 
Vienų nekaltai suprantamas, kaip 
ryšys (kartais ir meškos patar
navimas) su tauta, kiti galvoja 
jei nuolankiai einama per bolše
vikinės gudriai užmaskuotos pro
pagandos voratinklį) <kad tai yra 
tik-vandens užpylimas ant pa
vergėjo propagandos“ malūno. 
■Kad įsitikinus tikrąją bendra- 
dąrvimo--reikšmę, Magaryčių 
įęąlhihinkar Įtaria tiems “ben- 
^rądarbiautdjsŠns” atsispaus
dinti į tautą-, bėnt šimtą atsišau
kimų, kad Lietuva turi atsikra- 
tyfeį'svetimųj< jungo, ir juos 
padalinti nuvažiavus į Vilnių, 
kad tas atsišaukimas “į tautą” 
bendradarbiavimo tikslais būtų 
perduotas... Tada tik bus galima 
įsitikinti pačią bendradarbiavi
mo reikšmę: ar bendradarbiavi-

mas yra nekaltas ryšys su tau
ta, ar toks, už kurį tave patį 
bolševikinis malūnas gali sumai

Trečiasis žodis yra “laisvini
mas”. Visuomet visą laiką šį 
žodį teisingai suprato, kol n e- 
ęradėįo barzduomenė šį žodį iš
kreipti, kad,, užuot dirbus kul
tūrinį darbą, pradėjo ųagai niež
tėti ir kištis (gal tiksliau — po 
kojom maišytis) dirbant poli
tiniams veiksniams rimtą laisvi
nimo darbą. Mūsų manymu, 
barzduomenės veikėjai ir ten 
esantieji rimtesnį nariai turėtų 
šį “laisvinimo” ar “išlaisvinimo” 
žodį suprasti, kaip išsilaisvinimą 
nuo frontininkų dominavimo ir 
tų ežių, kurie spiriasi sueiti į 
vieningą bandą ir tik į kultūri
nius laukus, nemindžiojant savo 
kanopomis politinių dirvų...

Sekantį kartą duosime dau
giau pavyzdžių, o jeigu reikės, 
tai teks išleisti ir specialų nau
jadarų žodyną, kad bent veikėjai 
galėtų vienas su kitu tinkamai 
susikalbėti.

Magaryčių kalbininkų 
būrelis

Melrose Parko magaryčios

Nors Melrose Parko giminys
tė su Cicero yra kaip devintas 
vanduo nuo kisieliaus, bet čia 
barzduomenės veikla beveik pa
naši, o gal ir pagerinta. Parei
gas pasiskirstant vaišinama su
muštiniais, juodas varnas ap- 
laksto ir (kitų lizdelius, kur gali 
sočiai palesti ir vandenėliu už- 
•sigerti. Manoma, juk nelis rin
kimų dieną ir nereikės skėčių 
(nesuprasti, kad “skaičių”) pri- 
denkti, jog nesušlaptų balsavi
mo lapeliai.

Rinkimų pasisekimo užtikri
nimui, komisijon sugalvojo pa
kviesti garsų musininką, kuris 
išmūrintų tokią sieną, per kurią 
iš barzduomenės lizdo nė vie
nas neperliptų ir neperlėktų į 
kitą pusę.

Ar negalėtų melroseparkiečiai 
sutilpti viename lizde?. Nors ir 
daugiausiai pagarsėjusius mū
rininkus reikėtų kviesti nė mu
rinti naujas sienas, bet griauti 
tas, kurios kliudo vienybei.

_ J. Varnelis

Okupuotoje Lietuvoje

Viename Kauno fabrike, dar
bo pertraukos metu, kalbasi du 
darbininkai, kurių vienas rusas, 
o kitas lietuvis.

Lietuvis ir sako Ivanui:
— Ar žinai, Amerikoje tiek 

daug išranda mašinų, automatų, 
pagerinimų, jog sunku ir tikėti. 
Pavyzdžiui, Amerikoje mėsinės

nęs, o iš kito gali.
i i'kai nusigėrusius.

Turi praktikes

žmona stengėsi išmokyti šunį 
veikintis ir tarnauti. Vyras pa

stebėjo:
— Tau nieko nei' eis, bran

gioji.
— Nesijaudink. Iš pradžios 

man su tavim taip pat nesisekė,
— atsakė žmona.

Pakeitė specialybę

Kadaise Šiluvoj susitiko du el-

ra.

« ... GEROS DOVANOS
UOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik-------------- $3.00

’ - Minkštais viršeliais tik------------------------------------- $2.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik-------------- $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arbi 
money order}.

NAUJIENO S, .
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

— Kokie stebuklai taį atsiti
ko? Anksčiau buvai aklas, e 
dabar gerai matai, tik su laz
domis pasiremdamas vaikščioji...

— Kai buvau aklas, tai maldi
ninkai man įduodavo netikrus 
pinigus, — paaiškino pasikeiti
mo priežastį antrasis.

Detentės mokesčiai

Vis didėjant ir stiprėjant de- 
tentės nuotaikoms The Daily 
Telegraph praeitų metų liepos 10 
d. paskelbė tokią žinutę:

— Sovietų Sąjungos Aukščiau
sioji Taryba vakar patvirtino 
vyriausybės įsaką uždėti 30% 
mokesčių ant piliečiams atsiun
čiamų iš užsienio pinigų.

Magaryčių korespondentas 
kreipėsi tuo reikalu į Cicero 
miestelyje esančią bendradar- 
biautojų ječeiką ir savo infor
maciją:

— Tie mokesčiai yra surišti su 
gudria detentės politika, kad ru
sai turėtų interesą leisti dau
giau žmonių į užsienius. Išva
žiavę jie dirbtų kapitalistams, o 
pinigus siųstų savo giminėms. 
Dalis paimtų mokesčiais pinigų 
būtų skirta komunizmo statybai, 
o kita dalis grįžtų atgal Į kapi
talistinius kraštus — išeivijos 
švietimui ir kultūrinių ryšių pa
laikymui. S. Bukis

Keršto saldumas

Texas valstijos senatorius Wa
shingtone sutiko pažįstamą far- 
merį ir klausė:

— John, kokie reikalai tave 
atnešė į sostinę pačiu darbyme
čiu ?

— Atvežiau laišką ir pinigus į 
Mokesčių departamentą, — at
sakė farmeris, o senatorius į tai 
pastebėjo:

— Betgi tuos dalykus galėjai 
paštu pasiųsti...

— Aš tahžinau. Bet dabarti
nis mūsų pašto viršininkas per
ka pieną ir kiaušinius iš krautu
vės, o ne iš manęs, tai kodėl aš 
turėčiau jo biznį palaikyti?

Juoda Afrika ir raudonas velnias

Pranciška ėjo per parką ir su
tiko kaimyną Mocartą vaikštinė
jantį su šuneliu.

— O, sveikas. Senai matytas. 
O kur buvai dingęs?

— Buvau Floridoje maudytis 
ir vos gyvas likau.

— Kas atsitiko ? Ar graži naš- 
likė norėjo pasisavinti? Ar įsi
mylėjai?
i — Ne, ne! Ryklys buvo koją 
pagriebęs. Nagus nukramtė. 
Mat, buvau toliau n uo kranto 
nuplaukęs, su gražia našlele.

— Ką? Ar jis jau mirė širdies 
ataka?''"

Ne. Dar blogiau. Jis išsi
skyrė su žmona. Jai atidavė 
Kutą. Castro .pa ičmė 100 tūks- 
tančių jaunų vyrų ir išvažiavo 
į Afriką. en gavo darbą.

—— Tur būti iš širdies skaus
mo. Ar nepasisekimo ?
;—Eina gandai, kad jo žmona 

įsimylėjo Dr. Slaniną. Jis jau 
moka ispaniškai. Taigi, naujas 
draugas prie Floridos.

—Tiesa rašė, kad Brežnevui 
reikia daug dažytojų (pentorių).

.— O ką jis nori dažyti? Ar 
Gulagą ?

— Nagi, visą Afriką reikia 
, pabaltinti, kaip parašyta detan- 
tėje.

— O kas ta detante? Gal kiau
šinius dedanti gyvatė?

— -Tavo teisybė, Pranciška. 
Tu gudri moteris.

— O kaip vadinsis ta baltoji 
Afrika? Ar jau žinai, Mocartai?

— Ne, nežinau. Gal ji ilgai 
balta bebus. Kosyginas priveš 
raudonų dažų ir vėl perdažys 
raudonai.

— Tavo tiesa, Mocartai. Juk 
ant juodos spalvos dėti raudoną 
neapsimoka. Vis tiek paliks juo
da.
, — Taip, Pranciška. Juoda 
spalva stipresnė už rąudoną, o 
Afrika už šėtoną! A. Antena

• • "• *

Modernių laikų caras

Kompartijos sekretorius Le
onidas Brežnevas pakvietė į Mas
kvą savo motiną, gyvenančią to
li nuo sostinės. Pirmiausiai jis 
jai aprodė savo ištaigingą, pliu
šu žvilgantį butą, bet ji susirū
pinusi tylėjo. Po to, jis pašau
kė savo geriausio limuzino šo
feri ir įsakė vežti į jo vasarnamį, 
bet ji ir ten nieko nesakė, o tik 
rodė dar didesnį susirūpinimą.

Norėdamas ją pralinksminti, 
Brežnevas įsakė savo asmenišku 
helikopteriu nuvežti į savo me
džioklės rietą ir namus.Zavidovo 
apylinkėje. Bet ir ten ji buvo 
liūdna ir nieko nesakė. Negalė
damas tos slegiančios tylos pa
kęsti Brežnevas paklausė:

,'W

TITIANAS

i Nesąžiningi grūdų pirkliai

Vašingtonas. Pastebėta. 
! kad kaikurie grūdų pirkliui ir 
grūdų sandėliai, pakraudami 
grūdus į laivus, sukčiauna su
mažindami svorį arba primai
šydami žemių bei kitų prie
maišų. Tai pastebėjus, žemės 
ūkjo departamentas ėmėsi šį 
klausimą tyrinėti.

Ypač grūdų pirkliai nesąži
ningai elgėsi su grūdais bei.mil 
tais siunčiamais į Bangladeš, 

Į Pakistaną ir Egiptą, kur mais
tas buvo siunčiamas pagal 4S* 
tatymą Public Law IX(t. ••

Neteisingai kaltina 
meksikiečius

Meksikos ambasadorius JAV 
vasario 27 d. pareiškė, jog yra 
neteisinga kaltinti nelegalia''at 
vykusius meksikiečius, kad jie 
jš amerikiečių atima darinis. 
Kaltinimai yra perdėti, “nes 
meksikiečiai gauna tik fuos 
darbus, kurių amerikiečiai ne 
norį dirbti, kadangi amerikie
čiams lengviau imti pašalpą.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

taip susirūpinusi ir nieko nesa
kote? .

— Aš žiūriu ir matau, kad 
viskas čia dabar yra gerai, Leo
nidai. Bet kas bus, kai ateis 
arba sugrįš čia raudonieji ?

Š. Pašilytė
-Z

Gera priežastis

Į direktoriaus kabinetą įėjo 
susirūpinęs igametis tarnauto
jas .Gražulis ir prašė, kad jį tuo
jau atleistų iš tarnybos.

— Kas tau dabar pasidarė po 
25 metų sąžiningos ir sėkmingos 
tarnybos? Gal alga per maža, 
gal norite perkelti į kitą skyrių? 
— teiravosi driektorius.

— Ne. Atlyginimas yra ge
ras ir darbas patinka, — atsa
kė Gražulis, bet tos svarbios prie
žasties nesakė.

— Tai kokia ta priežastis, — 
labai susirūpinęs teiravosi di
rektorius. Gražulis nenoromis 
atsakė:

— Vakar priėmė naują tar
nautoją, o aš to negalėsiu pa
kęsti.

— Tai kokioms pareigoms ją 
pasamdė?

— Ji bus mūsų valgyklos nau
joji virėja, — atsakė Gražulis, 
o direktorius pradėjo garsiai 
juoktis.

— Nesijuokite. Ta naujoji vi
rėja yra mano žmona ir man pa
kanka jos virimo namuose, — at
sakė Gražulis.

kuris bėdoje gelbėti, o ne tas, ku
ris tik apgailestauja.

• Etika turi aiškią formą, o 
estetika neturi varžomų taisyk

lių, todėl ji labiau demokratinio 
pobūdžio. Don Pilotas

’NAUJIENOS”BOLŠEVIKAMS
YRA RAKŠTIS .TŲ AKYSE

Jaunavedžių bėdos

Nesenai vedusių pora gyve
na vienu du. Jaunasis kreipiasi 
į savo žmoną;

— Mieliausioji, kaip tai ga
li būti, kad mano kelnės tik že
miau kelių esti suprosytos, su
laidytos?

— Kaip tik aš norėjau su ta
vimi tuo reikalu kalbėti, — at-

| sakė žmona. — Tu turi būtinai 
elektrinį laidą prailginti, (vp)

MAGARYČIOS
• Perdaug kalbąs visuomet 

pritrūksta argumentų ir pralai
mi.

g Degtukas yra mažas daik
tas, bet sukelia didelį gaisrą.

S Prietaringas niekuomet ne
ieško tiesos ir teisybės.

• McKinley mokyklos du ke
turiolikmečiai išprievartavo mer
gaitę. Teisinama, kad jie atliko 
Sex education pamokų praktiką.

• Išmintingi žmonės ko ne
gali turėti, tai ir neturi.

• Grybai auga po lietaus', o 
kvailiai — saulėtą dieną.

• Geri žodžiai nekainuoja 
daugiau, kaip ir blogi.

• Geriausias draugas yra tas,

Antra vertus, pasak Meksi
kos ambasadoriaus Jose J. de 
Olloqui, tik Berlyno “gėdos 
siena” galėtų sulaikyti meksi
kiečius nuo Amerikos ir jos 
darbų.

SKAITYTI "NAUTTENAŠ" 
tKATTYV TR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

Į PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
Į ' LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
I Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis

ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dviejų dar 
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūkį 
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvoš 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00.- 
Gaunama Naujienose. . - I

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu: 7. I
NAUJIENOS < Į

1 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

TaupyKitedabar

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. ' 'Š

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos* išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

SAVINGS & LO AN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROATŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

3 — NAUJIENOS, CHICAGO THURSDAY, MARCH 4, 1976



Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc
1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60608. Telephone HA 1-6100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

JONAS A. ŠAKKUS, Ph. U

Subversija seniau ir dabar. Kišetninis subversijos 
* statutas. Idėjos ateina iš Maskvos. Idiotizmas 

vietoj idealizmo
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Subscription Rates:
In ęhieago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.o0 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

trims mėnesiams $7.50
vienam mėnesiui ______ __ $2.50

Kanadoje:
metams__________________ $30.00
pusei metu —___________ $16.00
vienam mėnesiui_______  $3.00

15 cents per copy. Užsieniuose:
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metams ___ $30.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted SL, Chicago 
IB. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Kitose JAV vietose: 

metams _______________ $26.00

Subversija arba organizuo-J tinėmįs ligomis, nuvykti j 
tas kenkimas priešui bei jo 
kraštui prasidėjo gilioje seno- 
vėje.Kronikose minima, kad 
romėnams apsupus Kartage- 
nos miestą, atėjo prostitučių 
vyresnioji pas kartaginiečių 
vadą Hanibalą ir jam pasiūlė 
savo planą pergalei — apsi- 
krėsti visoms prostitutėms ly-

ro- 
ka-mėnų stovyklą ir apkrėsti 

reivius.
Moderniaisiais Ibikais valsty 

biniu mastu subversijas orga
nizavo 1905 m Japonija ir 1917 
m. Vokietija, be kitų dalykų 
nuvežusi antspauduotame va
gone Leniną iš Šveicarijos į 
Rusiją kelti revoliuciją.

siunčiamas į centro komitetą, o ten jau spręsdavo pirma
sis sekretorius Brežnevas.

pusei metu ------------------------$14.00 ' Orderiu kartu su užsakymu. _

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Brežnevas naudoja Stalino metodus
Stalinui mirus, Rusijos komunistų partijos nariai bi

jojo, kad naujas partijos sekretorius nepradėtų vartoti 
tų pačių valdymo metodų, kokius vartojo Stalinas. Jis 
be jokios atodairos apkaltindavo, suimdavo ir “teisdavo” 
ne tik paprastus partijos narius, bet ir komunistų parti
jos centro komiteto narius, jeigu jam atrodė, kad jie gali 
būti pavojingi pačiam Stalinui arba jo vedamai politikai.

Stalino nusikaltimus prieš komunistų partijos na
rius, sovietų karo jėgas, policijos viršininkus ir atskirų 
valstybių valdovus iškėlė Nikita Chruščiovas. Pradėjo 
Stalino žiaurumus priminti armėnas Miko  j anas, o baigė 
Staliną demaskuoti Nikita Chruščiovas, prisipažinęs, kad 
jis, norėdamas išgelbėti savo gyvybę, turėjo pagal Sta
lino Įsakymą šokti hopaką. Partijos kongresas, išklausęs 
Chruščiovo plataus pranešimo prie užrakytų durų, visą 
tą “komunistinės sistemos” valymo laikotarpį pavadino 
“asmens kulto gadyne”, ją pasmerkė ir ėmėsi priemonių 
tokiems valdymo metodams grįžti.

Įtakingi komunistai lengviau atsikvėpė, kai buvo 
suimtas ir sušaudytas Berija, vyriausias vadas, ir prie 
sienos pastatyti keli kiti Beri jos glaudūs bendradarbiai. 
Čekos vadovybė perduoda Andropovui, o jis pats priva
lėjo imti įsakymus iš viso ministerių kabineto, o ne iš 
vieno, kad ir labai Įtakingo partijos centro komiteto na
rio. Šias reformas pravedė Chruščiovas, bet jis pats net
rukus pradėjo naudoti kai kuriuos “asmens kulto” me
todus. Jis buvo pašalintas, o vietoje vieno asmens buvo 
sudaryta “troika” patiems svarbiausiems krašto reika
lams tvarkyti. Tą troiką sudarė pats Brežnevas, vyriau
sias Chruščiovo nuvertimo organizatorius, “aukščiausios

Reikia neužmiršti, kad Brežnevas visą laiką glau
džiai dirbo su “raudonosios armijos”- štabu ir Įtakingiau
siais maršalais. Kada jis patarė Chrušičovui iš Jalsos at
skristi į Maskvą ir dalyvauti centro komiteto pasėdyje, 
tai pakilusį Chruščiovo lėktuvą jau lydėjo lengva sovie
tų naikintuvai, kad jis kartais nepanorėtų pašukti į Tur-

•». . , i p
Praeitais metais,, visai neminint didžiojoje sovietų spau 

doje, Leonidas Brežnevas buvo pakeltas į Sovietų Są
jungos maršalus “už nuopelnus sovietų karo jėgoms”. 
Žinia buvo paskelbta tiktai specialiai aukštesniems ka
riams leidžiamoje spaudoje. Antrojo Pasaulinio karo me
tu Brežnevas buvo politinis komisaras sovietų kariuome
nėje, o dabartiniu metu jis yra maršalas ir dalyvauja pa
čiuose aukščiausiuose sovietų karo jėgų posėdžiuose. 
Brežnevas, būdamas pirmuoju partijos sekretorium, vi
sus reikalus taip pakreipdavo kad sovietų karo jėgos ga
vo pačius - moderniškiausius ginklus, o sovietų pramonė 
daugiausia plieno pagamindavo sovietų karo jėgoms.

Niekam ne paslaptis, kad Brežnevas sudarys centro 
komitetą iš dabartinei partijos ir kariuomenės ’vedamai 
politikai pritariančių žmonių. Kongrese niekas jau ne
bekalba' apie “troika”, nes kitiems “troikos”.nariams jau 
aišku, kad Brežnevas yra pats galingiausias tos “troi- 
kos” narys. Kaip Podgornas, taip ir Kosyginas bus iš
rinkti į centro komitetą, bet jų galia tame komitete bus 
silpnutė. Jiems jau aišku, kad jie bus priversti klausyti 
Brežnevo nustatytos politinės linijos.

Ne visi komunistai tokiai linijai pritaria. Jaunimas 
drįso viešai pareikšti savo nepasitenkinimą. Jie nori žmo
niškesnių gyvenimo sąlygų ir daugiau -laisvės. Jie yra 
įsitikinę, kad privilegijuotoji partijos viršūnė labai jau 
žiauriai išnaudoja darbininkus ir paprastus kaimiečius. 
Brežnevas bandys juos įtikinti, kad kito kelio nėra. Jei
gu jo įtikinimai nebus pakankamai stiprūs, tai tada jam 
ateis į pagalbą Andropovas, šį kartą ne pagal partijos

tarybos pirmininkas” Nikolai Podgornas ir Sivietų Są
jungos premjeras Aleksei Kosyginas.

Oficialiai iš “troika” valdė kraštą paskutinius pen- 
keris metus. Bet visa “komunistinė sistema” taip jau su
daryta, kad nei partija, nei josios centro komitetas, nei 
pati aukščiausioji” ir ne tokia jau aukšta taryba krašto 
nevaldo. Ją valdė “troika” bet ta “troika” pamažu kei
tėsi. Pirmasis partijos sekretorius vis įgydavo daugiau 
galios, o kiti du “troikos” nariai tos galios netekdavo. 
Oficialiai Bražnevas nesikiša į valstybės valdymo rei
kalus, bet neoficialiai kiekvienas valstybės pareigūnas 
yra priverstas Brežnevo įsakymo klausyti. Jeigu kildavo 
koks konfliktas, tai nei Podgornas, nei Kosyginas vie
nas to konflikto spręsti negalėjo. Klausimas būdavo per-

sekretoriaus, bet pagal ministerių kabineto nutarimą.
Stalinas galėjo tapti pačiu žiauriausiu diktatorium 

dėl to, kad partijos centro komitetas leido jam valdyti po
liciją. Pradžioje komunistų partijos vadai pašalino ir pa
naikino visas kitas politines grupes, o vėliau pradėjo nai
kinti ir ne tikslia linija žygiuojančius įtakingiausius ko
munistus. Brežnevas pradėjo “troika”,- o dabar jis tamps 
vieninteliu visos Sovietų Sąjungos valdytoju. Jis, kaip ir 
Stalinas, išsirinko tokius atstovus į partijos konferenci
ją, kurie pritarė jo užsibrėžtai politikai. Brežnevas veda 
visą Sovietų Sąjungą į karą. Šį kartą jis patarė Kosygi
nui prižadėti daugiau maisto ir apavo ateinančiame penk
metyje, bet jis pats stiprina savo asmens galią visoje So
vietų Sąjungos valdžios sistemoje.

šiandien pasaulinės subver
sijos centų žymiai pagausėjo. 
Jie yra Maskvoje, Havanoje, 
Pekine ir Alžyre su skyriais 
daugelyje miestų ir daugelyje 
kraštų. x

Ne vienas stebisi ir klausia, 
kaip atsirado įvairiuose Ameri 
kos miestuose grupės, grupelės 
ir pavieniai teroristai, kaip Sa
ra J. Moore, šovusi į prez. For
dą ir daugelis kitų? Atsakymą 
davė prieškomunistinio sąjū
džio pirmūnas dr. Fred C. Sch 
warz, liudydamas Senato ko
mitete ir psichologas F. J. Ho- 
chr savo pareiškime, kad su- 
bversyviniai veiksmai yra už
krečiami ir plinta kaip chole
ra:

— Kai kurios formos, kaip 
lėktuvų grobimas, pasalos ir 
toks pat šaudymas, žmonių gro 
bimai ateina vilnimis sekant 
laiko dvasią, kurią sukelia vaiz 
dingas ir idramatiškas žinių 
tarnybos perdavimas bei tech
nika. Tokiu būdu teroristų 
vėiksmai ir metodai pasklei
džiami visame pasaulyje.

Iš paskirų teroristų didžiau
sios įtakos turėjo brazilietis 
Carlos Marighella, priklausęs 
komunistinėms grupėms nuo 
pat savo jaunų dienų. Jis bai
gė Maskvoje politinius bei te
roristų kursus ir pradėjo veik 
lą savoje tėvynėje. Pirmiau
siai su savo draugais užpuolė 
algas vežančią mašiną ir pa
grobė $10,000. Nedidelė tai su
ma, bet žinių tarnyba davė gar 
šinimų ne mažiau $50,000 ver
tės!

1969 m.Marighella pagrobė 
JAV ambasadorių C. Burke El- 
brick ir tuo privertė Brazili
jos valdžią paleisti 16 teroris
tų.. Apie to asmens pasirinki
mą grobimui Marighella pa
reiškė:

—Jei mes būtume pasirinkę 
grobti Turkijos ambasadorių, 
tai niekas į tai nebūtų kreipęs 
dėmesio.

Po divejų mėnesių Marighel
la buvo nušautas viename susi 
dūrime su policija. Bet jis pa
liko rašytą vadovėlį “Mažąjį, 
miesto partizanų statutą”, ku
ris tapo viso pasaulio revoliu
cionierių ir ekstremistų bibli
ja. Jame nurėdyti pavyzdžiai 
viskmų, patariama, kaip ruošti 
pasalas, grobimus, kaip orga
nizuoti kalinių laisvinimą, net 
gi visai nekaltų žmonių žudy
nes, kurios -sukeltų informaci
jos centrų kuo didžiausią dė
mesį ir savo aprašymais bei 
vaizdinėmis priemonėmis įtaigo 
tų visus nepatenkintus sekti 
mūsų pavyzdžiu ir naudoti 
miesto partizanų taktiką, šis 
akcijos metodas panaikina rei
kalą žinoti kas ir kur veikia, 
nes visa palikta laisvai inicia
tyvai. Vienintelis svarbus da
lykas statute yra laikomas —

ALTO INF
Amerikos Lietuvių 

Tarybos Posėlis
Bėgamiesiems reikalams ap

tarti vasario 27 d .buvo su
šauktas 'Amerikos Lietuvių Ta
rybos posėdis savo centro būs
tinėje. Pasidžiaugta, kad didė
ja* ja skaičius senatorių, re
miančių rezoliucinjų 319 bet se
nato svarstymui bus perduota, 
kai daugiau kaip pusė senato
rių parodys jai prielankumą. 
To siekiant labai svarbu lietu
viams dar rašyti laiškus ir siųs

tai padidinti miesto partizanų 
skaičių ir veiklą tikslu išvar
ginti valdžią.

Marighellos formulė buvo 
teisinga. 1970 m. Argentinos 
montaneros pradėjo veiklą su 
tuzinų narių. Jų pirmasis žy
gis prasidėjo buvusio prezi
dento Pedro Aramburo pagro 
bimu tik pasigarsinimui. šian
diena jie yra tikrai garsūs, na
rius skaičiuoja tūkstančiais, o 
pagrobtų brolių Born išlaisvi
nimo suma buvo 60 milijonų 
dolerių,

Marighella ir jo kišeninis sta 
.tūtas turėjo įtakos daugeliui 
mažų grupių, tarpe jų Symbio 
nese Liberation armijai. Betgi 
visose miesto partizanų grupė 
se, jų veiklos, inspiracijos bei 
konspiracijos pagrinduose ir 
praktikoje glūdi Sov. Sąjungos 
KGB 5-j o skyriaus viršininko 
gen. Pavel Anatolevič instruk
cijoje, kaip angažuoti asmenis 
žudynėms ir teroro operaci
joms:'. . • _

— Reikia ieškoti tokių žmo
nių, kurie yra likimo arba gam 
tos nuskriausti — negražūs, ka. 
muojami menkystės komplekso, 
trokštančių jėgos ir įtakos, bet 
jų nepasiekę dėl nepalankių, 
aplinkybių.,. Priklausymo įta
kingai ir galingai organizaci
jai jausmas duos jiems vyres
niškumo tikėjimą tarpe gražių 
ir pasiturinčių žmonių. Pirmą 
kartą gyvenime jie pajus savo 
svarbą. . .. Tikrumoje labai gai 
la, kad žmogaus- menkystę mes 
turime išnaudoti ir iš to pel
nyti.

Pasauliniai įvykiai bei nes
veikos nuotaikos veikia mūsų 
išeivijos, netgi jos elito nuo
taikas. Aš bijau kad frontinin
kų globojamos Lietuvių Ben
druomenės viršūnėse, taip pat 
žemesnių vienetų vadovybėje ir- 
net paskiruose aktyvistuose vie 
toj reikiamo idealizmo prade
da rodytis idiotizmo bei labai 
stiprios neapykantos kitiems 
žymės. Mūsų sapuda, radijas 
ir kitos komunikacijos, priemo 
nės bei jose dirbantieji galė
tų šią padėtį gelbėti blaivia ir 
tikslia informacija, o ne vien- 
šališku palaikymu ir propa
ganda.

ti telegramas savo senatoriams.
Pasidžiaugta, kad Lietuvos 

laisvinimui aukos plaukia nor
maliai. E. Smilgys ir kun. J. 
Prunskis pranešė, kaip praėjo 
Vasario 16 minėjimas senate. 
Jie aplankė arti 60 senatorių 
įstaigų keldami rezoliucijos 
ir kitus Lietuvos reikalus.
Pasidžiaugta, kad šiemet kaip 

Lietuvos vyčiai, taip ir Illinois 
Lietuviai Respublikonai išrin
ko Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. dr. K. Bobelį labiausiai 
pasižymėjusį lietuvių veikėją. 
Altos vicep. T. Blinstruhas 
painformavo apie kontaktus su 
Vliko vadovybe, besistengiant 
koordinuoti veiklą ir aptarti 
finansinius reikalus. Svarstyti 
būdai, kaip pasiekti didesnio 
vieningumo lietuvių veikloje. 
Aptartas reikalas kontaktuoti 
respublikonų ir demokratų 
kandidatus prieš rinkimus. 
Svarstyti kiti bėgamieji reika
lai.

Posėdį pravedė pirm. K 
Bobelis. Kiti dalyviai? T. Blins- 
truhas, dr. K. Šidlauskas, dr. 
K. Šimaitis, dr. J. Valaitis, kun. 
A. Stasys, J. Skorubskas, E. 
Smilgys, A. Pakalniškis, O. Bar 
šktytė. J; Pakalka, E. Vilimai
tė, J, Talandis, F. Blinstrubie- 
nė, kun. J. Prunskis.

Siūlo derėtis dėl 
į „ Lietuvos Laisvės

Kongreso’ atstovas Ray- J. 
Madden (dem., Tnd.) vasario 
19 d. Atstovų Rūmuose pasakė 
kalbą Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimą minėdamas. Jis 
ragino, kad JAV užimtų vado
vaujantį vaidmenį pastangose 
dėl Lietuvos laisvės. Priminė 
nevykusią Sovietų Sąjungos 
ūkio sistemą, dėl kurios jiems 
trūksta maisto ir pažymėjo, 
kad jeigu būtų duota laisvė 
Sovietų Sąjungos, žemdirbiams,, 
nereikėtų Rusijai kreiptis į 
JAV ir kitus laisvus kraštus, 
kad padėtų išmaitinti jų. žmo
nes. Kongresmanas priminė, 
kad panaudojant tokį maisto, 
trūkumą Sovietų Sąjungai bū
tų vedamos. tarptautinėje plot 
mėje derybos dėl Lietuvos ir 
kitų pavergtų tautų išlaisvini
mo.

Prieš Maskvos 
kolonializmą Lietuvoje

Michigano kongresmanas J- 
J. Blanchard (dem.) vasario- 
17 d. kalbėdamas Atstovų Rū
muose pasisakė prieš- Maskvos; 
kolonializmą ir už Lietuvos; 
žmonių teisę patiems spręsti 
savo krašto likimą. Kongr. 
Blanchardo. pasiūlymu. “Cong
ressional “Record” išspausdi
no Detroito lietuvių rezoliuciją, 
pasirašytą dr. A. Barausko ir 
St Šimoliūno. # T

(Nukelta į 5 psl.)

Algimantas Mackus
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Edvardas
Čia mano drauge. Panelė Ina.

Tatja
(Vyriškai pakišdama ranka Inai) 

as-Tatja Spirodova. (Pamačius Inos nus
tebimą jos vardu bei pavarde). Jūsų nus
tebimas išduoda jūsų jaunumą, panele Ina. 
Tiesa sakant, aš nemėgsu jaunų žmonių. 
Jūs turbūt tai pastebėjote, pone Edvarde, 
jaunasis? Cha, cha.. . Bet nekreipkite dė
mesio. Mes visi čia kaip viena šeima, 
susitinkanti kiekvieną naktį, Tik aš čia esu 
blogiausias padaras. Likimo nesusiprati
mas. Lietuvos rusaitė. Sha, cha... Kokia 
neįdomi kombinacija!

Agnu! ė
(Jos lūpos visą laiką kruta. Ji meldžia

si. Staiga ji prabyla balsu)... Palaimintas 
Tavo iščiaus vaisius... Tavo iščiaus vai
sius. .. Tėtytė, kas yra iščiaus?

Girulis
neturėdamas ką atsakyti) Melskis, vai

keli, melskis,..
Poetas

Klausyk, Giruli. išaiškink vaikui kas

yra iščius. Argi nežinai? Na, sakyk, kad 
tik poetinė metafora.
Agnutė

O kas yra me-ta-ora?
Poetas

Ar žinai, kas yra uogienė?
Agnute

(Pasidžiuodama) Žinau.
Tatja

(Prieidama visai arti poeto ir beveik 
pro dantis švokšdama) O Tamsta, poete, 
ar žinai kas yra antausi? (Ji nueina prie 
Agnutčs ir sumišusio Girulio. Agnutei) 
Žiūrėk, Agnutė, pažiūrėk į mane, Agnutė. 
Ar aš didelė? (Agnutė palinguoja galvą) 
Ar aš didesnė už tave?

Agnutė
Didesnė.

Tatja
Juk dideli žmones daugiau žino už vai

kus. taip, Agnutė? (Agnutė vėl pritaria
mai palinguoja galva). O dideli žmonės 
meldžiasi?

Agnutė
Tėtukas meldžiasi. Ir mamytė melsda

vosi.
Tatja

Visi meldžiasi, vaikeli. Bet ir dideli 
žmonės nesupranta kartais kas maldose 
surašyta, o jie vistick meldžiasi...

Agnutė
Tai ir aš niekuomet nesuprasiu?

Tatja x
Jei tu suprasi, tu būsi labai laiminga.

Agnutė
Aš noriu būti laiminga.
Lėktuvai jau užskrido. Tolumoje jau 

pradeda dundėti. Bombų kritimas girdisi 
ir čia, rūsyje.
Tatja

Melskis, Agnutė. Už save, už tėtį, už vi
sus. ..
Agnutė

(Išsigandusi ir verkšlenančiu balsu) 
Tėti, aš bijau, aš bijau...
Girulis

(Priklaupia prie jos ir sandariau nori 
apvynioti jos jos kojas. Girulio lūpos irgi 
juda). Neperšalk, Agnut..

Nareviįius
šiąnakt arčiau, žymiai žymiai arčiau. 

(Bombų kritimas vis artėja). Panelė Tat
ja, jūs man ankščiau kaiką siūlėte. Aš no
rėčiau dabar.

Tatja :
(Paduoda profesoriui boaką) *■ Gerk, 

profesoriau, bus geriau.
Poetas * ' ,

(Visai kitokiu tonu negu pirmiau) Ar 
tie balkiai ką nors padeda?

Tatja
Jūs žinote ką reiškia metafora, poete, 

kodėl klausiate.
Bet jie turi padėti!

Tatja
(Prinešdama bonką ir jam) Išgerkite.

Poetas
(Pradžioje truputį dvejodamas, jis iš

lenkia gurkšnį) Pagaliau, kodėl būtinai 
ant musų?

Tatja (
Taip, kodėl būtinai ant tamstos išly

ginto kostiumo ir sulaižytų plaukų? Kodėl 
ne ant manęs, kodėl ne ant profesoriaus, 
kodėl ne ant Agnutės?

Smarkus bombos sprogimas visai arti. 
Agnutė

Tėėt! Tėtė! (Tėvas, galva įrėmęs į jos 
kelius, ją tvirtai prie savęs prispaudžia).

Narevičius
Kai po karo aš pabaigsiu istoriją, rank

raštį atiduosiu Jums, Tatja. Prisiminimui.
Edvardas

(Prie jo prisišliejusiai Inai) Nedrebėk, 
Inužė. Praeis.

Ina ‘
Tu manęs mirusios nemylėtum?

Tatja
Nebūkit naįvL. panelė.. Nereikės ir mirt 

Užteks tik pasenti. (Išgeria gurkšnį pati.

Užkemša bonką ir ištaria šiuos žodžius 
sau) Ak, Tatja, Tatja. (Už scenos vėl abso- 
liui tyla.)
Edvardas

(Inai); Girdi? Nutilo.
Ina

Gal jau nuskris?
Narevičius

Niekada taip greitai aliarmo neatšau
kia.

Pietas
(Vėl gana arogantiškai) O iš kur tams

ta žinai’?-Iš kur tamsta gali žinoti?
Narevičius

Aš žinau.. 4
Poetas

Jūs težinote istoriją ir prietarus. Ko 
tamsta šiąnakt nerašai?

Narevičius
Aš neklausiu jūsų, kodėl šiąnakt no- 

deklamuojate savo eilių.
Poetas,

Jei deklamuosiu savo eiles^ jūs mirsi
te. Tuoj pat Prieš didįjį Vytautą ir prieš 
visą jūsų popierinę Lietuvos imperiją. 
Narevičius

...Nemaišykite mokslo su poezija.

(Bus daugiau)
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIER,_ 
Hl GERKLĖS LIGOS < 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALŪKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal, susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas; H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vah. 
antrad.. penktadieni nuo 1—5, tree 

ir šeštad. tiktai susitarus.

| Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai

A. RCKŠTELĖ Lietuvos kaimo vaizdelis

Kas antrą antradieni Sophie Barčui radi|as skelbia Švento Raito tyrlni- 
to|g aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliepia kiekvieną. Bet kur yra ml

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

r PERKRAUSTYMAI
P""

Rikių

PRANEŠIMAI
SVARBUS SUSIRINKIMAS

J. A. V. Reg. Lietuvių Bendruome
nės Marquette Parko Apylinkės me
tinis narių susirinkimas saukiamas 
kovo mėn. 28 d. tuojau po 11:30 pa
maldų, parapijos salėje, 6620 South 
Washtenaw Ave. Bus labai svarbūs 
reikalai aptariami. Prašoma visus 
skaitlingai dalyvautu Tuomi parody
site, kad Jums rūpi ne tik savi rei
kalai. bet ir kenčiančiu lietuviu pa- . ,. 
vergime. —VALDYBA. tikrą.

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI • • •
^ŽiGrąlatef broliai, į savo pašaukimą, kad nedaug yra ilmlntingv ^ū- 

ny, nedaug galingu, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš-

UPYTĖS DRAUGIŠKO KLUBO eili- . Y*’ T °' 5V3 "Į"711 **•**'•"* »•**?’•
nis susirinkimas įvyks penktadienį, i klausimu atsako knygute kiltis po mirties“, kurie gausite
kovo 5 d. Bataan salėje. 4046 South t n”nok»mai. Rašykite- STREET
Western Ave. Pradžia 12 vai. vidur- Į ZA/IST 3715 WEST 64thSTREET.
dienį. Visi nariai ir svečiai, norį pri- j CHICAGO, ILLINOIS 60629.
sirašyti i klubą kviečiami dalyvauti.' ^AŽTO TYRINSTOJAI
Yra daug reikalų aptarti ir raportų 
išklausyti. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

DR. PAUL V. DftRGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd.z Westchester, III. 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
TeL: 562-2727 arba 562-2728

ALTOS INFORMACIJA
(Atkelta iš 4 psl.)

Isveskit kolonistus iš Lietuvos!
Illinois kongresmanas Frank 

Annunzio (dem.) Vasario 16 
d, proga pasakė kalbą Atstovą 
Rūmuose, skatindamas ameri-

cijoje taip pat reikalaujama, 
kad JAV panaudotų savo in
formacijų šaltinius atkreipti 
pasaulio dėmesį į Baltijos tau
tas, kur vyksta kalinimai, tor- 
turos, religiniai persekiojimai 
žmonių, besiekiančių atgauti 
pagrindines piliečio teises.

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti M i 3-0001.

' TEI____ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS ?
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą. ..

DR. K. A. V. MAS
TeU 561-4605 ir 489444’1'

OFISAI:
1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE. -

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET

VALANDOS:. Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: anizad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rei. telef.: 448-5545

Prašo laisvės lietuviams 
katalikams I

Nors nei Lietuvos valstybės, 
nei lietuvių tautos visuma nie
kados nebuvo krikščioniška, ti
kėjimas daugeliui buvo ir te
bėra pagrindinis laisvės ir kū 
rybos šaltinis. “Lietuvos Katali 
kų Bažnyčios Kronika” atsklei
džia gilaus tarpašmenio ryšio -kiečius remti lietuvius nuola- 
sukurtos tikinčiųjų bendruome
nės atparumą ir kviečia net ne- 
'tikinčius saugoti ir ginti pagrin
dines žmogaus teises.

Krikščioniškosios Lietuvos 
istorija, prasidėjusi, kai buvo 
pakrikštytas pirmasis lietuvis, 
šiais metais žymi dvi reikšmių 
gas sukaktis.^ Prieš 725 metus 
krikštą priėmė Lietuvos kara
lius Mindaugas. Jo siekimas ne 
tik iškelti Lietuvą pasaulio tau 
tų šeimoje vienybe ginklu, bet 
ir apsaugoti lietuvio dvasią 
nuo svetimų įtakų, steigiant 
nuo kitų tautų nepriklausomą 
lietuvių vyskupiją, buvo prieš 
50 metų galutinai-vainikuotas 
savarankiškos Lietuvos .Katali 
kų. Bažnytinės Provincijos su
darymu.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė skelbia šiuos metus Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Me
tais. Mes jungiamės, kviesda
mi juos paminėti visą lietuviš
kąjį jaunimą: asmeniškai, su
sirinkimuose, suvažiavimuose 
studijuojant Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios padėtį; persekioji
mo faktų skleidimu kovojant 
už brolių ir sesių tikėjimo ir 
religinės išraiškos laisvę; at
naujinant ir stiprinant tikin
čiųjų lietuvių bendruomenes 
laisvajame pasaulyje

Tėvynėje Laisvės laisvėje 
Tėvynės!

Jaunimo Žigis už Tikėjimo

tinėje kovoje prieš Sovietų Są
jungos vykdomą rusifikaciją, 
prieš jos brutalias pastangas 
Jas sunaikinti.

Priminė savo naujai pasiū
lytą rezoliuciją 388, kuria rei
kalauja, kad JAV Prezidentas 
ir Valstybės sekretorius skatin
tų Jungtines Tautas, kad jos 
reikalautų, jog Rusija išvestų 
iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
savo kolonistus, kariuomenės 
dalinius, sava agentus. Rezoliu-

GENEVA, Šveicarija. — 
Stambiosios aviacijos linijos 
skersai šiaurės Atlantą pasiūlė 
pakelti skraidymų kainas 6 nuo
šimčiais. Pakėlimas pradėtų ga
lioti nuo gegužės Į dienos. Per- 
skridimo kaina į abu galu tarp 
New Yorko ir Londono gegužės, 
rugsėjo ir spalio mėnesiais kaš
tuotų $666, ojpačįu viduvasariu 
(birželio, liepos ir rugpiūčio mė
nesiais $806.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie-. 
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid, telefu Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-8195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojomt 
(Arch Supports) ir t L

2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 
Telaf-t PRospect 6-5084

—> —i ■ —i .................—

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
N A U J IENAS

EUDEIKIS

■SRADINSKAS

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

Apdraustas perkraustymas 
iŠ įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

STEREORADUAS
FONOGRAFAS 

6 GARSIAKALBIAI
NUOLAIDA 50 DOL.

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Afid. 9—i; pirm, ir ketv. 12—8.
Sekm. ir treč. uždaryta.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 h- PR 8-0834

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS)

■ ANNA NEMUNAS' ’ 
Pagal tėvus Žutautaitė 

Gyveno Brighton Parke

Mirė 1976 m. kovo 3 dieną, 4:15 vai. ryto, sulaukusi 82 metų am- 
t žiaus. Gimusi Lietuvoje, Gargždų vals.

Amerikoje išgyveno daug metų.
Paliko nuliūdę 2 dukterys — Ann Dyrcon, jos vyras John, ir 

Tieky Luszczek, jos vyras John, 6 anūkai — Robert Dyrcon, jo žmo- 
na Diane, John Dyrcon, Lois Cegielski, jos vyras-Leonard, Cindy, Lin- 

Į da ir Chns Luszczek, proanūkas Bobby Dyrcon ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Louis. - . . .

Priklausė SLA 134-tai kuopai, Brighton Park Lietuviu Moterų. 
Klubui, Našlių ir Našliukių Klubui, Lithuanian Chamber of Commer
ce ir buvo amžina narė Sv.' Kazimiero Rėmėjų ir Labdaras Namų.

Ketvirtadienį 6:00 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas Eudeikio, 
Gaidas-Dimid koplyčioje, 4330 So. California Ave.

šeštadienį, kovo 6 d. 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios i Ne
kalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Anna Nemunas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 'patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: ./ ,
dukterys, anūkai, proanūkas, giminės.

Laidotuviū Direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid.
Telefonas 523-0440.

gražiausios gėlės ir vainikai antka-1 
pių papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAJIS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

lIR-COKDmONED KOPLYČIOS

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

pnmdeyoor family with maay 
happy botus of recreadoo. 

That’s why it’t important co protect

FORESTS CANT

AMBULANCE 
PATARNAV1- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

"NAUJIENŲ S" BOLŠEVIKAMS 
. YRA RAKŠTIS J U AKYSE 4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas: LAfayette 3-0440

r

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos. lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

i

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 Čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS, 
. 1739 Sd. Halsted St, Chicago, I1L 60608

POXSST FUUES HURT 
oca sorest frienbj

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 Šb. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, DL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
33^9 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

foDcnring Smokey*! ABCc 
Ahrays bold marches tSl cold. 
Be sure to drown all campfires,

them again. Crash all

Please! Only yog cm 
pceveoc fotest fiees

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
užaugintu kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 

- už Jeigu
atsiųsti $1,50 Čekj 

Pinigus prašome

FIGHT FIRES
STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWTCZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

CHIČAGO, ILL. 60608

pardavineja. Užvaliavusteji gali tasygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba benori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiusime, 
siųsti tokiu adresu:

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911 *
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Minėjimui ruošti Komitetas

Teisininkas Rapolas Skipitis

nio

2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

VALDIS HEAL ESTATE

Ifentie,
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

kolde

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų. $1.00

$3.00PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

$2.00 
SSJO

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū 
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ū 
jums, Marquette Parke. £66,000. \

5A.00
$6.00
Gra- 

$5.00

SKAITYK IR KITAS/. PATARK 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

2.95 iki dol. Paroda lęs.is 
iki kovo 14 d. <

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, Hl. 60608

OUT OF TOWN
— kitur

Call Frank Zapolis 
3208’Zz W. 95th St.

GA 4-8654

2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

MISCELLANOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

RANGER 
FIRE IS 1
WILDFIRE

Po minėjimo bus didelis banketas. Tenai trenksim. koją ;; 
grindis, kad net šeštam bloke būtų girdėti. Bilietų kainos banke- 
tan 12.50 dol. Taigi vienintelė proga, kuri jįsų gyvenime pasi
taiko. Nepraleiskite. Iki pasimatymo. Pelnas skiriamas J Ralfui.

ir veiklos centn

2 butų puikus mūras, atskiri šildy 
mai, 2 auto garažas. Marquette Par 
ke. Arti mūsų. 527,900.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

tMė WEST 69th STREET 
T*Mj R E public 74 Ml

MODERNUS 4 BUTO Tnūmg. ir 2 
‘’nto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
^nt air cond. Arti Maria High. — 
*45.500.

$36. Taip pat yr® į! 
ta dr. F. §čhwar£o į_ 
kaip komunistai ąaucRij U 
filosofijos -ir

Minėjimą ruošia 27 lietuvių organizacijos. Bilietai jau pardavi
nėjami Marginiuose ir pas platintojus. Bilietų kainos 4, 3, ir 2 
dol. Savo gausingu atsilankymu mes parodysime USA savo dė
kingumą.

ARTI 73 — California 20 metu 
puikus 6 kamb.. 2 aukštų mūras ir 
2 auto mūro earažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23300.

VALDYMAS
VERTIMAI.

Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubih'ejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -
3333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608 

V. VALANT I N A S

biai atlikau: paskaičiau jam 
skirtas - atsisveikikinimo mano 
paties sukartas mintis.

Velionio karstas skendo gė
lėse. Karstą puošė organizaci
jų —ordinai, kuriuos jis buvo 
gavęs už nuopelnus D

Lietuvių Teisininkų Dr-jos 
Chicagos skyriaus nariui iške
liavusiam amžinybėn, reiškia
ma nuoširdi užuojauta Šeimai.

. i. n tomas, 
336 p»l. Kaina $6.00. Minkštais*vffš.

I dalis. 208 pit, Įrišta — $3.00, minkšta fI vir- 
- $2.00: II dalia, 225 psl., įrišta — <3,00. minkž-

Sovietai naudojasi proga
“Sovietai jaučia, kad Ame

rika yra tiek paveikta Vietna
mo karo, yra tokia apatiška 
Kipro, Angolos ir kitais pasau
lio reikalais, net ir pačiomis 
ginklų apribojimo derybomis, 
jog dabar yra pats geriausias 
so vi 
dotf
.yersijęto politiniu mokshj pro
fesorius Zbignievas Brzezins-

■ ■- b- 'L ; 
r “Tari būti '.visuotini Ameri- 
kojė.^debatai spręsti Amerikos 
•užsienio politikai, turi būti nu- 
,'maiyta ' kam "mes : norime pa
dėti 2-iri- kaip,' daug. mes * norime 
išleisti; .JAV: turi perkratyti vi
są savo- detėnfės politiką”, — 
prasitaria 'kitas net Hrvardo 
universiteto mokslinčius

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chlcage, III. 80632. Tai. YA 7-5980

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ugu metų patyrimas.

*369 ARCHER A VE . CHTCAGO.TE 
Tel. 254-5551 ....

T.EMONTO A PVT,INKSTE 
135-TA TR ARCHER A VE.

Tel. 257-5361

•jos iniciatorių vardu 
Kasakaitis, Lietuvių 
Kazys Barzdukas.
prie atsisveikinimo 
Įvykdžiau velionio

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, MoRrsfijM bruožai 232

Knygas užsakant reikia pridėti 23 et. palto išlaidoms.
naujienos,

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST i3rd ST„ CHICAGO 

Telet 434-4660

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekviena m žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštu mūro narna luksus 6 
kamb. butas ir modernus' biznis. Na- 
rnaę 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38.000.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

PASKOLfOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKfcJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

REAL ESTATE «=OR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia 7-7747

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

trims mėn,
— $26.00, pusei mėty

— S31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai. 

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Už nuopelnus tremtyje jis 
buvo išrinktas Lietuvos šaulių 
Sąjungos garbės pirmininku. 
Jis priklausė Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinei, kuri ir rūpi
nosi jo laidotuvėmis. Prie jo’

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

— Klaipėdos Sporto- Sąjun
gos KSS 50 m. sukaktuviniame 
straipsnyje minima, taip pat 
ta straipsnio autoriaus Trumį) 
jono pavardė buvo neteisingai 
atspausdinta. Taip pat netei
singai atspaudinta kpt Vygan
to pavardė. Autorių ir skaity
tojus atsiprašome.

— Standard Federal Tau
pymo ir Skolinimo B-je šian 
dien atidaroma pensininkų or
ganizacijos — Elder Artisians 
of Chicago rankdarbių paro
da, vaizduojanti zoologijos so
dą. Randarbiai Įkainuoti nuo

6 X. NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— THURSDAY, MARCH 4, 1976

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

IŠPARDAVIMAS — BAZARAS
ŠEŠTADIENĮ, kovo 6 d. nuo 8:30 vaL 
vak. iki vidurnakčio ir SEKMADIENĮ 
kovo 7 d. nuo 10:30 iki 6 vai. vakaro. 
VISOS PREKĖS ®. DAIKTAI YRA 

NAUJI.
Vaikų, moterų ir vyrų drabužiai — 
šviežiai pagamintas ir skardinėse 
maistas — Marškonės medžiagos.'do
vanos, paveikslai — Įvairūs reikme
nys. popierio gaminiai, rankdarbiai 
— ^Namuose. gaminti skanumynai, 
karštas maistas, užkandžiai, gėrimai.

ARIE CROWN. DAY SCHOOL 
5101 No. Kųnball Ave.

__ DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA) 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

no darbininkų unijoje. Varžosi 
dvi grupės — dabartinė unijos 
caro L W. Abel diriguojama 
ir opozicinė “Rank and File” 
grupė. (Rinkimai bus tik ba
landžio 28 d., bet jau dabar 
abi grupės visokiais rinkimi
niais spausdiniais ir juose pat
raukliai skambančiais paža
dais vilioja savo pusėn plieno 
darbininkus. Pinigo jų rinki
minei propogandai yra užten
kamai nes lupa nuo darbinin
kų, aukštus mėnesinius mokes
čius, neatsižvelgia kad darbi
ninkai tedirba sutrumpinta sa
vaite, bet jokių nuolaidų ne
daro. Atrodo, kad abi grupės 
turi lygius šansus rinkimus lai 
mėti. “Rank and File” grupe 
remia komunistinis arsenalas. 
Darbininkai nelabai ją domi
si, bet yra lygiai nepatenkinti 
ir dabartine unijos vadovybe. 
Rinkimus nulems mažas, ma
žas balsų skaičius. J. —tis.

amš" laikas tuo pasinau- 
— sako Kolumbijos uni

^EATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau menus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogu tinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

10 BUTU mūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tų mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

HTTP’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — r NUOMOSTT

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums Patarnaus

RALYS RITDBATTIS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 ’ TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

9 kambariu kaip nauias ranch. 2 
virtuvas 2 vonios, nauii kametai. 
Art? Brighton Parko. Galite greit už
imti. $36.500.

2 RUTU mndpmns mūro namas su 
"aražu. Atskiri šildvmai. Rami graži 
gatvė Marquete Parke. S36.600.

vo 
nes

Prie duobės buvo' atliktos 
šauliškos apeigos, šaulių rink
tinės pirm. V. Išganaitis nuim
tą nuo velionio karsto Lietu
vos vėliavą Įteikė jo žmonai.

Po visti apeigų buvo sugiedo 
ta giesmė Marija, Marija ir 
Lietuvos himnas

Algirdas Budreckas

Real Estate. Notary Public. '
INCOME TAX SERVICĖ v Į 

*259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

— Toronto Lituanistinės mo
kyklos vadovybė paskelbė mo
kinių iškalbingumo varžybas 
Pradžioje bus varžomasi klasė 
se ir iš kiekvienos atrenkama 
3 geriausi kalbėtojai. Mokyklo
je lankėsi Šiaurinio Yorko švie
timo valdybos vyr. psichologė 
dr. B. Jonienė ir dalyvavo pa
mokose, o vėliau kartu su mo
kytojais aiškinosi pasitaikan
čias problemas.

—- Kanados LB Kultūros ko
misija paskelbė talentų festi- 
valĮ-varžybaš ir registruoja" da 
lyvius nuo 8 metų amžiaus vi
sose LB apylinkėse iki kovo 
15 d. Laimėtojų pasirodymai 
bus gegužės 2 d. Torpnto Lietu
vių namuose.

— Hamiltono lietuvaičių cho 
ras “Aidas’’/ruošiasi metiniam 
koncertui ir banketui gegužės 
1 d. Ruošia Tėvų komitetas..

—Dan Kuraitis grįžo is at os 
togu Floridoje. R. Evans-Iva- 
nauskas iš. Roselando apsigy
veno Marquette. Parko apylin-

— Svarbu Ciceriečiams. JAV 
LB -(reg.) Cicero Apylinkės 
Valdyba š. m. kovo 7 dieną 
11:30 vai. ryto šaukia visuoti
ną narių susirinkimą šv. Anta
no parapijos salėje Ciceroje. š. 
m. vasario 22-29 d. nuo 8:30 v. 
ryto iki 1 vai. po pietų mažo- 
; oj parapijos salėje naujų na
rių registracija ir solidarumo 
mokesčio priėmimas. Valdyba.

kursiu stovėjo šaulių garbės 
sargyba. _

Prieš atsisveikinant su velio
niu buvo pasimelsta, 
sukalbėjo kun. A 
veikinimui v 
teis. Algirdas

-Su velioniu 
kino Lietuvos 
lybės atstovė 
J. Daužvardienė Ji 
tuos laikus, kuomet R. Skipi
tis lankėsi Amerikoje ir buvo 
apsistojęs jos šeimoje. Velionis 
paliko jiems apie save geriau 
sius prisiminimus, ši šeimos 
draugystė ir ryšiai su velioniu 
paliko visiems laikams

Po to kalbėjo Lietuvos šau
lių Sąjungos Tremtyje ir Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
vardu garb, narys Vladas Išga- 
naitis. Jis savo kalboje nušvie
tė ir įvertino velionio atliktus 
šaulių Sąjungai darbus, pa
reikšdamas užuojautą mirusio 
jo šeimai ir priminė, kad Lietu 
vos šaulių Sąjunga Tremtyje 
didžiai liūdi Jo netekus.

Lietuvių Teisininkų Dr-jos 
CV vardu atsisveikino Liudas 
Šmulkštys, Užsienio Lietuviams 
Remti Dr 
— Kazys 
Fondo —

Einant 
pabaigos 
paskutinę valią, o jo noras bu
vo, kad būčiau prie jo karsto 
ir su juo atsisveikinčiau.

Velioniui tą pažadą pagar-

gamyLa
Iš buvužų 
maždaugįSC 
didokaš&fili 
šauktiJS-t-

Ilsėkis ramybėje toli nuo 
savų tėviškės namų ir laukų, 
kuriuose Tu mylėjai ir visad 
ilgėjais.

Atsisveikinimas buvo užbaig 
tas visiems giedant Lietuvos 
himną .sekančią dieną velio- 

palaikai iš koplyčios dide- 
automobiliu vilkstinės bu- 
palydėti Į Lietuvių Tauti- 
kapines.

1976 m. vasario 23 <1. Chica- 
goje mirė Rapolas Skipitis. Se
kančią dieną Bieliūno koply
čioje Įvyko su velioniu atsis- 
veikiniipas. Į atsisveikinimą 
prisirinko labai daug žmonių 
kurie vos tilpo koplyčioje. 
Dauguma šermenų dalvviu bu- 
vo šauliai. Nemažas jų skai
čius buvo uniformuotu, v

Velionis buvo vienas iš ini
ciatorių kuriant šaulių Sąjun
gą Lietuvoje, o taip pat jis yra 
atsteigėjas šaulių Sąjungos ir

mis išiihtimiS tftsižveigiaitų: jų 
išdirbtu metų’ Įkaičių Visi kiti 
čia dirbantieji tokių “atgali
nių” išmokėjimų negavo. Keis
ti kaip/tokie “atgaliniai”, išmo
kėjimai galėjo susidaryti, nes 
visiems už tuos pačius darbus 
mokamas vienodas kompanijos 
ir unijos nustatytas atlygini
mas Tų išmokėjimų autorius 
South Works Implementation 
Committee for Consent Dec
ree I irgi nesuranda tinkamo 
paaiškinimo

— šie 1976 metai yra tikrai 
karšti rinkimų metai. Didelis 
rinkimų įkarštis vyksta ir plie-

ricįP2*/H':23 dd. South 
ieįoiiiė|y;klose Į dir- 
mž&ity .groups'” * -L 

Įiicąn^, portprikai ir 
Tįotęr$jg gavS'.^aJgaįiuiųš’’ /’ iš- 
mokėii^ihūs-vicfcn-ky3e -56O

Lietuviy-kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

, 1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

■ ryto;
Telef.: HEmlock 4-2413

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«u|i»ne»« galima gaufl puikiu knygy, kurio* papppf 

knygų tplnfg ar lantyng,
K. Blallnla, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pal
K. Blallnla, DIENOJANT, graliai įrišta. 464 psl.
Dr. Karya Griniui, ATIMINIMAI IR MINTYS

Hais viršeliais. 336 p»l. Kaina $6.00. L7
Prof. Vacį. Birtllka, SENŲJŲ LIETUVIiKU KNYGŲ ISTO

RIJA, ‘ ‘ ‘ ’ “■*' " " '
Sėliais
tais viršeliais —-------------------------------- ----— — ——•—

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai jriita. 416 psL
Kipras Blallnla, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkžtaU vir

šeliais. -- --------------------------------------------------------—
Juoras LIOdliua, RAITAI, 250 psl. ------------- ------- ----------—
P. LlOtftluylanč, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIOO2IŲ, 

88 , psl.-------------------------------- 1------------------------------------------------------------------------------------

Janina Narūni, TRYS IR yiENA, jaunystės atsiminimai

—Naujiems 1976 metams 
atsiritus truputi plieno gamy
ba USSteel South "Works lie
jyklose, Chicagoje, padidėjo ir 
buvo atšaukta darban šiek tiek 
darbininkų' Dabar gamyba ir 
vėl sumažėjoj Darbininkai- te
dirba^ tik sutrumpinta 4 dienų 

aitę.? Didesnę' plieno 
olfkas "nepramatoma.

42 darbininkų 
ra; atleisti, ir-jų 
siškai. nebus pa.

— Christian Anti-Commu- 
nism Crusade, PO Box 890, 
125 E. First St, Long Beach, 
Cal. 90801, išleido Antisubyer- 
syvinių seminarų paskaitas 
juostose ir kasetėse. Jąs Įkal
bėjo Schwardz, Judd, Ph^brick, 
Rice, Dunr|er, "Watson 5r kiti 
komunizmos bei naujį>si6B kai
rės žinovai.| šeši 7 coLĮų kaspi
nai kainuoja $25,Įatkūsečių 

irduo- 
Ikaitą, 

savo 
d ma- 
!kdan>i 

nugalėti Arneriką.yJaiinSttlo or
ganizacijos 
turėtų tais dalykais stisidomė-

Didžiaufias kailių 
pasirinkimas

pe-s vienintelį
< f lietuvį kailininką 7^
AlflV 'Chicagoje ------
^jUNORMANĄ 
j&AjSkBURŠTEINĄ 
''^K4SSį^TeL 263-5826

MkwHB (Įttaigot) ir 
677-8489

(buto)

SAVININKAS PARDUODA 10 kam- IR GYVENKIME ČIA 
barių mūrinę rezidenciją su garažu, 
5555 So. Troy, pusė bloko nuo baž
nyčios ir mokyklos. Visi kambariai 
kilimuoti ir su užuolaidom. Pilnas 
beismontas, karšto vandens šildymas 
gazu. žemi mokesčiai. Įkainuotas 
greitam pardavimui. Tel. 737-8916.

Maldas
Prakiš. Atsis 

adovavo šaulys, 
Budreckas. 
pirmoji atsisvei- 
suvereninės vaisi 
— gen. konsule 

prisiminė

.JUBILIEJINIŲ METŲ
NARIŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metu Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus^ bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visu lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago!© Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

$8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
$14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsienius-

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS 

NOTARIATAS
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REAL']
INCOME TAX SERVICE

HELP WANTED — MALE 
, D*cWninfcy R»lki«

- MAINTENANCE ASSISTANT
Mau. with some electrical tool repair

* - experienced. '
- - PERMANENT"

Must speak and understand English.
Call for appointment

2264800

REAL ESTATE — 
Nuosavybės

BANGOR, MICH. RETIREMENT 
HOME 120 miles outside Chicago. 
Widow must sell sturdy 5 room hou
se. Insulated. Hardwood floors. Full 
basement and bath. Good drinking 
water. Good furnace. 2% acres of 
good land on blacktop road. Bus 
service to schools which are less 
than 2 miles away. — both elemen
tary and high schools. Fir trees in 
front of house and other shade trees. 
$20,000. Taxes only S126 yearly.

Tel.: 616 427-8766.

HOMEOWNERS POLICY

Frm hre arwl Casualty Company

FIGHT HFflPT DISEASE

HFART FUND




