
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

TRUMPAI IŠ VISUR

yra

ORAS

sprogimo Maskvos požemio trau
kinio stotyje, kur esą keletas 
žmomy užmušta. Maskvoje kal

to SALT II sutarties pasirašymo, 
neatsižvelgiant ar sovietą at-

ri įvertinti padėtį pasitikėdamas 
savanoriais, vietoje* mobilizuo
tų jaunuolių

aptarti su vicepr. Mondale san
tykius su rusais. Vokiečiams šis 
klausimas labai 'svarbus, nes į 
Rytų Vokietiją rusai yra sutrau
kę geriausiai ginkluotas savo 
divizijas. '

teris ir Amerikos karo vadai ži
no, kad šie sovietu kariai, gink
luoti moderniškiausiomis karo 
priemonėmis, sudaro pavoju Va
karu Europai.

tarė skatinti naująjį Jungtinių 
Valstybių1 prezidentą Carterį 
imtis iniciatyvos7 paskatinti ap
tingusią ir nerangią pasaulio 
ekonomiją. Britų premjeras Ja
mes Callaghan
kancleris Helmut Schmidt pla
nuoja netrukus pasimatyti su 
prezidentu Carteriu ekonomijos 
klausimais.

Madrido laikraštis El Pais ga- 
vo laišką, kuris pasirašytas 
GRAPO slaptos organizacijos ir 
kuriame prisipažįsta pagrobę 
kariuomenės generolą ViDaescū-' 
są. Esą, GRAPO keršija už žu
vusį studentą ir kovoja, kad bū
tų iš-kalėjimų paleisti visi poli
tiniai kaliniai.' ..... ■. . ■ , - Gen. Villaescusa buvo pagrob
tas prie namų, išvažiuojant į 
tarnybą. Generolą pagrobusieji 
grobikai mašinoj e važiavo pir
ma, o juos iš užpakalio lydėjo ki
ta ginkluotų grobikų mašina, 
apsivilkusių kareivių drabužiais.

Amerikos raketiniais ginklais 
'ginkluoto kreiserio klausimas 
bus išspręstas ar nebus. r

Pradėjęs-’eiti valstybės sekr.l 
pareigas C. R. Vance pareiškė, 
kad prez. Cąrteris turės pirma 
sutvarkyti vidaus reikalus ir tik 
tuomet pradėti kalbėtis su So
vietais.

1974 m. liepos mėn. pasirašyta 
Maskvoje sutartis, draudžianti 
sprogdinti. bandymo tikslams

C. Vidrine CBS žinių praneši
mo metu pasakęs, kad prekybi
ninkas Park du paketų po 10;- 
OOO dol. įteikęs Edwardsui ir vie
ną Braeauxui.

Viceprezidentas^ Mondale su
sirinkusiems Šiaurės Atlanto

WASHINGTONAS. — Buvu- 
sis Luizianos bubernatoriaus E. 
W. Edvardso padėjėjas prisieku
siųjų teismui pasakė, kad Korė
jos prekybininkas Tongsun Park 
davęs tūkstančius dolerių guber
natoriaus šeimai ir kongreso at
stovui J. B. Breaux.

mą staiga, remiantis marksitiš- 
cai nusiteikusia juodųjų daugu
ma.

Britanijos atstovas Ivor Ri
chard pareiškė, jog tai reiškia 
pabaiga taikos derybų Ženevoje 
ir pradžią kovos ir terorizmo. 
Jei Rodezijoje kovos užsitęstų, 
ir išsiplėstų, galima daiktas įsi
kištų pašalinės užsienio jėgos.
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Nauja šventoji
VATIKANO MIESTAS. — Po

piežius Paulius VI praėjusį sek
madienį ispanę šventos Jėzaus 
širdies Tarnaičių ordino steigė
ją, vienuolę Rafadą Maria Por
ras y Ayllon paskelbė ispanų ka
talikų šventąja. Tą ordiną ji 
įsteigė 1877 metais ir mirė 1925 
metais, būdama 75 metų am
žiaus. Vatikanas ją palaimino 
1952 metais. Dabar jos ordinas 
turi 2,327 moteris vienuoles, ku-' 
rios darbuojasi 19 valstybėse 
kaip mokytojos, social, darbuoto
jos ir ligoninių slaugės.

no KGB agentai.
Laukia Carterio vadovybės
LONDONAS. — Didžioji Bri-

prezidentas Carteris yra pasi
ryžęs padėti š. Atlanto valsty
bėms gintis nuo galimos sovietu 
invazijos. Bet Mondale čia pat 
vokiečiams, britams, prancū
zams, belgams ir holandams pa
sakė, kad jie patys taip pat turi 
pasiruošti gintis nuo sovietų in
vazijos. Jie turi ne tik įsigyti 
naujų ginklų, bet jie turi pra
mokti tuos ginklus tinkamai var
toti. Svarbiausia, šiaurės At
lanto valstybės turi ryžtis gin
tis. Jeigu bus toks ryžtas, tai 
prezidentas Carteris yra pasiry
žęs padėti Vakarų Europai ap
siginkluoti. Be to, prezidentas 
nori, kad kiekviena Vakarų Eu
ropos valstybė prisidėtų prie gy
nybos. Galingesnės valstybės 
privalo prisidėti didesnėm pa- 
stagom, o mažesnėm—mažes
nėm. Prez. Carter mažina krašto 
apsaugos biudžetą, bet jis 
pasiryžęs padidinti šiaurės 
lanto valstybių apsaugą.

Naujai Sikorskio dirbtuvėse pagamintas maTOnsparnls pasisuko 
90 laipsniu kampu, kad parodyty pajėgumą manevruoti. Jis yra iš
kėlęs kartį, kurią ‘rengiasi nuleisti ant aukšto namo bokšto. Sikor

skio dirbtuvės gamina helikopterius Amerikos kariuomenei.

Pensininkaiiščiulpia 
Pentagono biudžetą

WASHINGTONAS. — Šiais 
metais Pentagonas mokės ka
riuomenės pensininkams’ dau
giau negu jis moka visai tar
nyboje esančiai kariuomenei. 
Kariuomenės pensininkų išlaidos 
viršija jūrų jėgų skirtas lėšas 
įsigyti lėktuvus, raketas ir nau
jus laivus.

Pradedant 1962 m., Amerikos 
gynybos biudžetas beveik padvi
gubėjo: iš 51.1 bil. dol. pašoko 
iki 100.1 bil. dol., bet tuo pa
čiu Taiku pensininkams išmoka
mos sumos patrigubėjo iki 8.2 
bil: dol. Sekančiais metais pen
sininkams išmokėti reikės 9 bil. 
dol. ir taip ta suma didės kiek
vienais metais 1-3 bil. dol

IŠ viso Amerikos karinės tar
nybos pensininkų -yra apie 141,- 
000, kurie ištarnavę reikiamą 
metų skaičių karinėje tarnyboje 
gali imti pensiją ir pasilikti ka
rinėje tarnyboje imdamas tar
nybos atlyginimo pilną čekį. Kas 
įdomiausia^ kad karys ar ka
riuomenės • raštinės tarnautojas 
gali vėl išsitarnauti antrą pen
siją.

|0 ATGAIVINTI JAUNUOLIU £ _
GRACIJĄ MOBILIZACIJAI

WASHINGTONAS. — Prieš metus laiko prez. Fordas sumažino 
karinės tarnybos atrankos štabą ir panaikino jaunuolių registra
ciją. Jis t< ip gi sulaikė karinės tarnybos loteriją, kuri pagal gimi
mo'datą nustatinėjo jaunuolio į kariuomenę šaukimo eilę. '

Gyvenimo verčiamas Pentago- Sen. Sąm Nunn, senato gink- 
naš prašo prez. Carterį, kad jis luotų pajėgų komiteto pirminin- 
atnaujintų naujokų registraci- kas, sako, kad prez. Carteris tu
ją irjvestų naujokų- ėmimo siste
mą pagal loteriją. Prašymas yra 
pasiųstas į Baltuosius Rūmus 
paskutinėmis prez. Fordo prezi
dentavimo dienomis.

Pentagonas prašyme pažymi, 
kad Amerika reikalinga karo me
tui pritaikytą mobilizacijos siste
mą, kuris visuotinam karui išti
kus galėtų sumobilizuoti 650,000 
jaunuolių. Pentagono dokumen
tas toliau įrodinėja, kad rusams 
užpuolus vakarų Europą reikė
tų 450,000 vyrų pakeisti kritu
sius, kuriems paruošti reikėtų 
mažiausiai turėti trijų mėnesių 
laiką. Pentagonas sako, jog tai 
nebūtų taikoma taikos metui, 
bet tik ištikus visuotinam karui 
pilnos mobilizacijos metu.

Čekoslovakijos manifestas ’ -■ < ~ _ r ....i
- PRAGA. — Komunistų valdžia 
praeitą pirmadienį'paskelbė, kad- 
tie 300 Čekoslovakijos disiden
tai, kurie pasirašė Manifestą, 
reikalaudami daugiau politinės 
laisvės. Čekoslovakijoje, yra 
“zionistai” ir '‘kontrrevoliucio
nieriai”. Apie 200 to manifes
to signatarų policija jau suran
kiojusi ir tardanti. Valdžia gi
riasi, kad jau turinti 7,000 žmo
nių parašų, smerkiančių tą ma
nifestą.

Prez. Carterio tikslas — pa
naikinti atominius ir sumažinti 
kitus ginklus. Ir jis to norįs at
siekti greitai, pasirašant su So
vietais sutartį, draudžiančią ato
minių ginklų bandymus ir su
mažinančią dabar esančių atomi
nių ginklų kiekį.

Toks prez. Carterio tikslas, 
staigiai pareikštas sausio 23, iš- 

u «. krito lyg lietus iš giedros dan-
KGB “pasikvietė” Sacharovą [ gaus įr labai nustebino admi- 

MASKVA.- Nobelio laurea-‘ nistraciją ir spaudos atstovus, 
tas, disidentų vadas Andrei Sa- kurie jį apipylė klausimais, 
charovas pranešė Vakarų korės- Prez- Carteris atsakė, kad nieko 
pondentams, kad jis gavo “kvie- nėra negalimo. Jis sieksiąs grei- 
timą”< šį antradienį atvykti į 
Maskvos prosekutoriaus įstai
gą. Nors tame pašaukime ne
pasakyta kokiu reikalu, bet pri- 
sibijoma, kad sovietų slaptoji 
policija stengsis opozicijos liku-

Viceprezidento Mondale pa
siūlymas bus aptartas ir oficia
liai < pranešta JAV. Visi žino, 
kad viceprezidentas Mondale kal
bėjo paties prezidento įpareigo
tas. Bet viceprezidentas tiktai 
paruošė dirvą prezidentui Car- 
teriui. Jeigu bus susitarta ir 
susitarimai sutraukti į teisinius 
paragrafus, tai tada atvyks pre
zidentas Carteris susitarimams 
pasirašyti ir vykdyti. Viceprezi
dentas yra pasiryžęs susitikti su 
kancleriu Helmut Schmidt ir tar
tis su juo ne vien gynybos, bet 
bendrai krašto ūkio reikalai.

Kancleriui rūpi laisvojo pa
saulio ekonomika. Jis nori, kad 
pagyvėtų prekyba ir padidėtų 
gamyba. Be to, kancleris nori

šilčiau
Saulė teka 7:00, leidžiasi 4:87
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Rodezija atmetė 
Britanijos planą

SALISBURY__ Rodezijos mi-
nisteris pirmininkas Smith at
metė Britanijos siūlomą taikos 
planą, kuriuo Rodezijos valdy
mas juodiesiems būtų perduo
tas laike 14 mėnesių.

Rodezija Britanijos planą at-

Prancūzai netiki Sovietų
“galybe”

PARYŽIUS. — Nepaisant 
“alarmistų” tvirtinimo, kad So
vietų Sąjunga apsiginklavimu 
pralenkusi Jungtines valstybes, 
žinomas prancūzų generolas G. 
Buis, buvęs Prancūzijos milita- 
rinių. studijų centro direkto
rius, dabar tokių studijų Funda
cijos prezidentas, pareiškė, kad 
JAV tebėra kaip buvusios galin
giausia valstybė, o kad ameri
kiečiai padejuoja, gąsdindami so
vietais, tai esą jie visuomet daro metė todėl, kad jis leidžia juo
kai reikia balsuoti už U. S. ka-1 diesiems perimti krašto valdy- 
rinį biudžetą. 1 ■

Areštai Pietų Afrikoje

JOHANNESBURG. — Pasi
kalbėjime su Pietų Affrikos žur
nalu “To the Point” policijos mi 
nisteris James T. Kruger pasa- 

.kė, kad saugumo policija suareš
tavo Pietų Afrikoje pogrindyje 

' veikusio Nącionalinio Kongre
so lyderius. Areštai padaryti po 
toį kad negrų gyvenamame Jo
hannesburg© užmiestyje Soveto 
sausio 7^ dieną įvyko smarkus 
sprogimas, kaip įtariama, bom
bų dirbtuvėje. Kruger pridūrė, 
kad suimtieji yra užsieniuose 
apmokinti ir ištreniruoti Afri- 
kose Nacional. Kongreso nariai, 
tik nepasakė kiek tokių suimta.

1977 m. namų statyba

Buvęs prez. Kennedžio laikais 
ekonominės tarybos pirmininkas 
W. Heller ir H. Stein prez. Nixo- 
no laikais mano, kad 1977 m. na
mų statyba padidėsianti beveik 
18% iki 2 milijonų vienetų. 
1976 m. naujų namų tebuvo pa
statyta 1.54 mil. vienetu.

DAUG KAŠTAVĘS MEILUŽIS

DETROITAS. —Fasoninga, iš 
taigingai gyvenusi 36 metų am
žiaus Mildred Carla Wattle
worth, buvusi stambaus banko 
viceprezidentė, prisipažino išlei
dusi banko 3760,000 pinigų iš
laikyti vyrui, kurį mylėjusi. Tei
sėjo paklausta, ar išlaikė, dre
bėdama atsakė “Ne...” (Proseku- 
toriai teisme perskaitė, kiek ji 
banko pinigų į tą vyrą sudėjusi: 
$100,000 be nuošimčių paskolos 
restoranui įrengti; $200,000 re
zidencijai Bloomfield Hills pirk
ti; $65,000 jachtai, Rolls Royce 
ir Mercedes automobiliams, va
sarvietei prie Torch Lake, Šiau
rėje nuo Traverse City $137,000

Unijos spaudžia 
prezidentą

WASHINGTONAS. — AFL- 
CIO unija nėra patenkintos da
bartine prez. Carterio ekonomi
ne programa ir spaudžia, kad 
būtų programa efektyvesnė, no
rint aprūpinti darbais didesnį 
skaičių bedarbių.

Toks unijų noras, jei prezi
dentas atsižveigų. sudarytų di
delį pavojų subujoti infliacijai, 
kuri pasireikštų greičiausiai 1978 
m. Jei inffliacija padidėtų 8%, 
vėl atsirastų bedarbystė ir rei
kėtų įvesti uždarbio ir kainų 
kontrolė.

ISPANIJOJE PLEČIASI TERORIZMAS [Prez.Carteriotikslas 
PAGROBTA TEISMO PIRMININKAS ‘ '

MADRIDAS. — Ispanijos vyriausybei žengiant į demokratinę 
santvarką ir atleidžiant buvusius diktatūriškus varžtus, pradėjo 
plėstis terorizmas.

Sausio 23 d. pagrobtas Ispani
jos kariuomenės teismo pirmi
ninkas ir armijos generolai Emi
lio Villaescusa, buvo užpulta kai
riųjų būstinė, užmušant 3 asme
nis ir susipešus demonstran
tams su policija žuvo' vienas stu-

PRIŽADĖJO PADĖTI š. ATLANTO 
VALSTYBĖMS STIPRINTI GYNYBĄ

Tarėsi su kancleriu H. Schmidt ūkio 
klausimais ir apie santykius su rusais

BONA, Vokietija. — Viceprezidentas Walter F. Mondale, pir
madienį praleidęs su Šiaurės Atlanto -valstybių vadais, antradienio 
rytą karo lėktuvu atskrido į Boną, Vakarų Vokietijos federalinės 
respublikos sostinę. Aerodrome viceprezidentą Mondale pasitiko 
Vokietijos užsienio reikalų ministras Hans Dietrich Genscher ir 
Amerikos ambasadoriuss Bonoje Walter Stoessel. Jie priėmė ka^ 
rišką garbės sargybą.

Viceprezidentas Mondale tuo
jau nuvyko į nužsienio reikalų 
ministeriją oficialiems pasitari
mams, Jis trumpai pasakė apie 
Belgijoje šiaurės Atlanjto Vals
tybių Sąjungos atstovams pa
sakytą kalbą ir ten vjįkusius pa
sitarimus. Bačias pagrindines 
mintis jis išdėstė ir Vokietijos 
užsienio mrnisteriui. Preziden
tas Carteris eyra labai gerai in
formuotas apie sovietų karo jė
gas Rytų Europoj ir apie gre-. 
Siamą pavojų. Amerikiečiai ži
no, kad Varšuvos pakto valsty
bės pasienyje yra sutraukusios 
600,000 gerai ginkluotų karių. 
Jiems taip, pat žinoma, kąd-345,- 
000 šių sovietų karių laikomi Ry-

TORONTO, Canada. — 
rikos dezertyrai džiaugėsi pre
zidento paskelbta amnestija vi
siems dezertyrams. Daugelis jų 
rengiasi grįžti į Ameriką ir Įsi
traukti į ūkio darbus, bet pa
čioje Kanadoje yra grupė dezer
tyrų, kurie bijo grįžti. Jiems at
rodo, kad prezidento Carterio 
paskelbta amnestija dezertyrams 
nėra tokia jau pilna, kokios jie 
norėtu.

- - . - - < 
. _JNeatrodo, .kad bus atleisti nuo 
bausmės agitatoriai, , sakę kal
bas ir rašę straipsnius prieš JAV, 
Amerikos kariuomenę ir kurstę 
kitus netarnauti Amerikos karo 
daliniuose. Patys karščiausieji 
agitatriai skundžiasi ir bijo, kad 
policija gali juos čiupti už pa
karpos, kai jie peržengs Kana- 
dos-Amerikos sieną.

nes kaip 150 kilOtonų ir 1976 m. 
gegužės mėnesio tuo pačiu tiks
lu papildoma sutartis, kurios yra 
nepilnos, kontroversinės ir ku
rių rusai nelabai paiso, tebėra. 

Vokietijos į Amerikos senato dar nepatvir
tintos. Prez. Garteris norėtų da
bar pasirašyti tokią sutartį, ku
ri visam laikui uždraustų visus 
atominių bombų bandymus ka
ro ir taikos reikalams, ant že
mės ir po žeme.



VIKTORAS VYTEMTHS

Dėsto RIMAS NERIMĄVIčIUS

(Tęsinys)
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KALBOS KERTELĖ omu
Atstokit nuo mano klubo

Jaunas raifuželi?

r^ptnaiuM MVO lt lytomis.

Ąr girdėjote, kad dramblys 
laikui atėjus mirti nueina dau- 
giau kaip tūkstantį mylių? Fak
tas, kad ta kelionė ir užmuša jj.

davė man valandą su šautuvu ir paėmė mano nusipirk
tą “Karį”. Bet atėmimo priežastis tajp ir liko neišaiš
kinta ir kieno naudai jis buvo atimtas. Viso tą dieną

Dirvos 3 nr. Savaitinėj politi 
>s apžvalgoje yra ir tokia ži-

miją, pakrikštijo neliečiamos 
kūno dalies —klubo vardu pagal

/ Vienaip ir vis kitaip įvairu, 
menes įvairiuose kraštuose iš 
,alvbja įvairius kamb.iukus kai; 

išsisukti nuo darbo, bet ‘-liga 
japsirgimas) yrd dažniausia n 

'populiariausia priemonė iš- dar
bo dienai kitai išsisukti. Tūlas 
Roland Lapointe, dirbęs Manito- 
bos provincijojos sostinėje Win- 
nepege, Kanadoje, norėdamas 

(kurią dieną turėti laisvą, tele- 
yfonuodavo savo darbdaviui pra
nešdamas, kad fabrike padėta 
bomba. Bavusi tokį įspėjimą fa
briko direkcija visus 600 darbi-

ties greičių dviratį su užrašu, 
kad iš $230 nupigintas iki $150. 
Apskaičiavau, ' kad norėdamas 
tokį dviratį pirkti turėčiau dvi 
savaites būti be darbo.

drausmės ramsčiai, begaliniai suteršė Lietuvos kariuome
nės garbę. Tai reikia tuos blogumus priminti, kad kiti ži
notų ir tų kląi<įij jaugiau pekarjtofį, Jęigų tokį viršinin
kai, tarnaudami ir gąud.ąrni gerą ąlgą, nesigėdįpo teršti 
Lietuvos ką;rįuįoixįeųės gąrĮbės, tai aš visiškai nesijaučiu 
kaltas, iškeldamas jų blogus darbus. 'Teisybę pasakius,

•Mūsų kalbininkai juokiasi iš 
rusiškų, lenkišku ar vokiškų 
nertinių vaitojimo, bet nedrįs
ti nuaidėti savo tetoms ir dėdėms 
jž vartojimą netikusių vertinių 
iš anglų kalbos. Tą reikalą dau
giausia tvarko ne kalbininkai, bet 
juokdariai. Taigi pasišaipykime

Reinkarnacija. Pastaruoju lai 
kū’dąųg rašoma ir kalbama apie 
inkarnaciją. Kad ir sekantis pa
vyzdys. Pažinojau restorano pa 
davėją, kurs mirė ir netrukus 
reinkarnavo laikro yje ir vis dar 
tebesiskundčia kaip tebebūda
mas padavėju: “Atsiprašau, ma
tote, kad tik dvi rankas tetu
riu?’ (Danny Thomas)

Kol kard. Cody nenacionali- 
zavo, čikagiškiai eidavo į Vy
tauto daržą, nors ten jokių dar
žovių niekad nebuvo. Dar ir da
bar kai kurie savo gegužines 
ruošia ne soduose, o klampoja

jspėčiau, jog mano vyrąs yra po
licijos inspektorius”.’^

• Kompiuterių ir kitokių ma
šinų amžius daro stebuklus. Da
bar inžinieriai sugalvojo tokį 
prietaisą: Kai girtas žmogus

Dar kyla klausimas, ar tokiais bereikalingais baudi
mais buvo galima išauklėti drausmingą kariuomenę? Nie
kados, nes tai tik sukeldavo kareivių tarpe pasipktinimą 
ir tokiu viršininkų nepasįtfkėjimą. Tai ir sakydavo, kad 
jis nieko nemoką ir stengiasi tik bereikalingai bausti Tai 
mpkymo praktika tuo jau ir parodydavo, kad visi tie, ku
rie mokėjo tik rėkti, keikti ir hąuątį, buvo labai ipažo iš
silavinimo. O jeigu nesugebi kitus raukyti, tai negali įr to
kių pąregų eiti. Norėdami įrodyti savo ’"sugebėjimus”, 
jie ir išsigalvodavo nereikąlingo triukšmo ir bausmių.

'Jeruzalėje privažiavęs 
ppjieininko asmuo klausia 
siprašau, ar aš galiu čia pasista
tyti automobilį ?” Policininkas 
atkako, kad negali, žmogus vė 
klausia: “Tai kodėl tie kiti au 
tomobijiai čia pastatyti?” Ątsą 
kė policininkas: “JĮie nesiklau
sk’. .(H. Youngman j

muravjoviškas spaudos parsekiojimas. nes čia įvy- 
,ds buvo toks, kad jo net nedrįso įrašyti j mano baus
mių sąrašą.

Taip, tai tik tą spaudą negaliipa laikyti sundukyje, 
kurią nemokamai atsiunčia į kuopą Spaudos įr. grieti
no skyrius- Bet tokią spaudą, kurią aš nusipirkau, tai 
dar negirdėiau, kad kas nors draustų ją laikyti savo

Bedarbio godos. Vieną dieną 
eidamas atsiimti $75 bedarbės 
kompensacijos čekį pamačiau

Kalbama, kad New Yorko 
miestas prie bankroto. Stačiai 
neįtikėtina. Tik Amerikoje to
kie dalykai galimi: visą Man
hattan salą pirko už 2’4 dolerius, 
o dejuoja, kad pirkinys duoda 
nuostolius.

AdPū f tever-on senaisis pa
saga tekią gražiu rinkiminę kal
bą, kai viena klausytoją entu
ziastingai sušuko: “Už jus sa
va ba są atiduos kiekvienas gal
vojantis amerikietis!” “To ne
pakanka”, atsakė Adlai. “Aš no
riu balsų daugumos'”

-Automobilis ir žmona. Kiek
vieną dieną mano kaimynas ąnt 
įvažiavimo į garažą lygiai 5 va
landą mazgoja savo automobilį. 
Sykį jam pastebėjau.- “Kaip at
rodo, kaimynas daugiau myli sa- 
vQ, automobilį negu savo žmo
na”. Sekančią dieną grįžęs iš 
darbo žiūriu — mano kaimynas 
ant įvažiavimo i garažą bemaz
gojęs savo žmoną. (Jim Carney)

Medžioklė su palyda. Medžio
tojas bemedžiodamas paklydo ir 
pradėjo barti sąyo gidą (palydo
vą) “Man pasigyrė!, kad esi ge
riausias gidas visame New 
Hampshire!” Palydovas — gi
das; “Toks esu, bet man rodos., 
kad esame Kanadoje”...

Taip darydami kartais net ir savo viršininkus suklaidin- 
lavo, būk tai jie yra geri naujokų mokytojąi

Tenka dar parašyti, ar atsirasdavo naujokų tarpe tos 
dirbtinės drausmės tęsėjų? Atsirasdavo, bet mažai. 
Mokomojoje kuopoje man yra žinomas vienas skyrinin
kas, kuris mėgo bereikalingai bausti! Jis Muostafkiu išsi-

daržuose, vien dėl to, kad koks o užmiršęs apie žmogaus auato- 
nemokša blogai išvertė. Bet ne 
dėlto šį kartą aš rašau. Daly
kas yra daug rimtesnis ir jis lie
čia pusiau intymią mano kūno 
dalį — klubą. A .

Seniau- Lietuvoje kaimo jau
nimas darydavo supynęs, jas va
dindavo kliūbais ir prie jų bū
riais rinkdavosi ne tik suptis, bet 
ir šiaip susitikti laisvu laiku ar
ba sekmadienių popietėmis. Mie
stiečiai rinkdavosi į. ribotos apim 
ties patalpas ir ten vaišindavosi,

1976 metų juokai

Savaitraštis “Parade” talpina 
naujųjų metų pradžioje senųjų 

metų pabaigoje girdėtus juo
kus: Mano vaikas man nerodo 
jokios pagarbos. Vieną vakarą 
pasitaikęs prie jo miegamojo 
kambario durų išgirdau savo 
žmoną sakant: “O dabar, Jonuk, 
bėk ir pabučiuok tavo tėvelį sa
kydamas “Labanakt”. Jonukas 
žliumbdamas: “Kam? Aš šian
dien nieko blogo nepadariau”.

patikrino ir ją "apdovanojo”’, tai buvo jau penkta va
landa po pietų Tai tau ir poilsis po tarnybos.

Rytojaus dieną viršila didelę dalį nubaustųjų pa
statė su šautuvu ir pats juos atidžiai sekė, 7 kad nesu
judėtų. Kartu su kitais džius tu ir aš valandą su šautu
vu- Atėjo vyr. Itn J. Pūrelis ir pradėjo klausinėti, kas 
ir už ką nubaudė? Paaiškėjo, kad risi yra vien tik vir
šilos nubausti Kuopoje turime keturis karininkus, o 
viršilą tik vieną, bet pastarasis -valandų dalinimu vir
šija visus kitus.

Atėjęs prie manęs paklausė, kas nubaudė? Atsa
kiau, kad nubaudė viršilaj. O'už ką? Sundukyje rado 
mano paties nusipirktą ‘'Kąrį”, jį konfiskavo ir man 
davė valandą su šautuvu. Jis paprašė viską smulkiai api
būdinti, ką viršilai girdint aš ir papasakojau.Purelis tuo
jau suprato, kad čia viršila negerai pasielgė, bet jo už
dėta pabaudą jis negali nuimti. O viršila, kaip vanagas

Panašiai atsitiko vienai rim- 
:ai Chicagos lietuvių organiza
cijai. Ji į savo valdybą išrinkc 
Įgaliežuvį baibatūną ir ilgakoj. 
ladūną. Praeitam narių susirin- 
rime pritrūko konkrečios ir nau
dingos veiklos temų bei reikalų 
.'odei pradėjo propagandą prieš 
Naujienas, kol nariai uždarė su- 
drinkimą ir išsivaikščiojo.

Tamošius i-esepur.

Ach vynas, saldus vvnas...

bandys važiuoti, tai jo automo
bilio motoras neužsives. Prie 
dabartinių šalčių ir negirtam 
motoras nęužsiyeJa.

O Dai.inmk'S rutapj savo ir 
savo žmonos modernų portretą 
greta viens kito. Dailininko uoš
vis atėjo pasižiūrėti portreto ir 
nustebęs klausė: “Kokia čia mo
teris?” Dailininkas atsakė: “Tai 
tavo duktė”. Tada uošvis pa
klausė: “O koks svetimas barz
dyla šalia jos?v Dailininkas vėl 
atsakė: Tai tavo žentas”.

rimui bei žaidimams. Tas patal
pas ir visą caiykų s? rangą vi. 
dindavo klubu. „Taip Šiaulių

i mieste vienoje gatvėje prieš vie
nas kitą buvo net du klubai — 
Piliečių ir šaulių.

Amerikos lietuviai atsivežė iš 
senojo krašto lietuviškas tradici
jas ir papročius. - Kai kurie jų 
sutapo su amerikiečių madomis.; 
Viena iš tokių buvo klubai. Tik 
visa bėda, kad koks daržininkas 
tuos sambūrius pavadino ne tra-' ninku, paleisdavo tai dienai iš 
iiciniu kliūbų arfcklūbų vardu, darbo ir fabriką uždarydavo.

O Meilės ir proto ligos daž- 
Aiausi'.'p?sirriš':ią Jtąrtu.

• Prie bažnyčios aurų buvo 
toks raginimas: “Tarnauk Vieš
pačiui! Atlyginimas nekoks, bet 
pensija — tai jau ne iŠ šio pa
saulio”.

ą Ne tiek jūra, kiek bala nu
skandina žmogų.

(A. Solženicynas).
• Gydytojas hipiui patarė su

mažinti svorį. Hipis nuėjo į kir
pyklą ir sutrumpini/barzdą ir 
plaukus.

• Policininkas sustabdė grei
tai važiuojančią moterį. Ji jam 
pasakė: “Ar jūs norite mane 
įspėti už pergreitą važiavimą.

! Išvažiuodamas iš pulko gavau, savo dokumentus, 
"ąi pąrikrinęs pabaudų sąrašą, jame radau .įrašytas 
ris valandas, atstovėtas su šautuvu.-Viena už šautuvo 
įeišvalymą, kita už duonmaįšio neišvalymą, o trečia 
ri pavėlavimą į rikiuotę. O tokio pavėlavimo niekados 
>as mane nebuvo. Matyt, kad-gėdinosi tikrą 4iesą para- 
'vti. kad nubaustas už ’’Karį”, kuri aš pats nusipirkau, 
'kaičiau ir laikiau savo sundukyja •-c , / ■ ii

Vėliau pulkuose jau buvo
kurią kareiviai galėjo užsiprenumeruoti sąu ar pasiųsti į 
savo namus
spaudą draudė ir ją skaitančius baudė. Bet ar pažįsta 
kiaulė pėtnyčią?

Spėju, kad tas viskas, ką rašau, gali kai kam labai ne
patikti. Gali net sakyti, kad aš terŠū. Lietuvą kariuo
menės garbę. ToWems galiu at^gkysti, kad aš peter^įų ką? 
riuomenės garbės ir tik parašau kokių mes turėjome vir-

f Demokratinė valdžios for
ma yra bloga, bet kitos valdžios 
formos dar blogesnės.

(Winston Churchįll)

• Primityvus žmogus iš ke
turkampio išrado apskritą ra
tą, kuris ir Šiandien egzistuoja. 
Bet modernūs inžinieriai išrado 
keturkampį trikampį ir elipsi
nį ratą, kurie mašinoje, labai gra
žiai bendradarbiauja, taip kaip 
su Maskvos atsiųstais “svečiais’.’ |

Don Pilotas

— žinai ką ponas, — valandė- 
ę patylėjęs atsakė Brežnevas, 
— kokiem? trims — keturiems ' J i<>
ageriams užteks.

Tarybiniai vaistai
Gydytojas Lipskd mieste pa- 

ylomis sako vienam savo pąci.- 
antųi:

—^.Mes, gydytojai, esame spąs
tuose su dviem kiaurymėmis: jei 
š tamstai prirašysiu vaistus iš 
'Vakaru”— galas man,, o jei 
arašysiu vaistus iš “Rytų” — 

r alas tamstai!

tvarkoje! Konduktorius nubėgęs 
pas motoristą sušuko;

— Ar tu iš proto išėjai ? Per 
nišką važiavai!

— Klausykis, rusų generolas 
int bėgių stovėjo;!

— Tai kas, jau negalėjai tą 
marvę pervažiuoti! -

— žinoma, ale tas atmata nu- 
ėgo į mišką...

Brežnevas ir juokai

Vakarų Europos koresponden- 
;as gavo leidimą pasikalbėti su 
^eonidu Brežnevu ir baigdamas 
.aklausė, koks jo megiam.au 

a u. etėnumąs laisvalaikiu.
—- T.esą pasakius, neturiu jo- 

io; turi daug darbo, nors mėgs-.
.u rinkti juokus apie save.

— Ar daug tokių turite surin
kęs — klausinėja koresponden-

Maskvos gatvėje

šalutine Maskvos gatve ėjo 
proletaras, apsiavęs vieną koją 
oatu, o kitą kaliošu. Milicininkas 
jį klausė:

— Turbūt, vieną batą pame
tei, drauge?

— Ne, tik vieną pamestą ra- 
!au, — atsakė pilietis.

Balbatūnas ir hadynas

Gudai niekuomet neturėjo sa- 
<o nepriklausomos valstybės. 
Antrojo pasaulinio karo metu jie 
^ąvo savivaldą. Ją gavę, jie ne
norėjo vartoti * svetimus pava- 
iinimus savo išrinktiems viršai
čiams ir seniūnams, o gudiškų 
neturėjo. Sprendžiant šią pro- 
olemą, vienas senas gudas atsi
stojo ir pasakė;

t I

— žinote ką ? Viršaitis turi 
daug kalbėti, tai lai jis būna bal- 
oatūnas, o seniūnas turi daug 
zaikščioti, tai lai jis būna hadū- 
nas...

ypač mokomojoje kuopoje-
NEPAPRASTAS GRIEŽTUMAS

club pavadinimą.

Įgaunant moterims vis dides
nes teises, aš protestuoju ir gar
siai šaukiu;

— Vyrai, atstokit nuo mano 
klubo! Sigutė Pašilytė

Tinginių liga

— Der Spiegei paskelbė -ka- 
-ikatūrą, kurioje velniukas si 
larkso barzda pila vyną j kųni- 
;o taurę. Pasirodo, kad Vaką- 
ų' Vokietijoje katalikų bąžny 
lose mišioms yra vartojamas 
ynas, importuotas iš komunis- 
inės Vengrijos. Norėdami gau- 
,i užsienio valiutos, vengrai yra 
užversti parduoti 30% savo yy- 
io produkcijos, t. y. daugiau u? 
et kurį kitą kraštą proporcin- 

rai imant.-Jų baltas vynas ne
turi - ČAdelįo pasisekimo pįrkė- 
uose. dėl s,ąvo skonio, bet būda
nt, grynas-vynuogių produktas 
ję. jokios cųkrąus priemaišos, ką 
turi daugumas vokiečių vynų, 
įs tinįa mįšioifts. Be to, jis pi
gesnis už vokišką.

Dabar1 pradedamą Įtarti, kat 
r vengrų komunistų su oficialiu 
načytnėjimu teikiamam bažay- 
iniame vyne esą šiek tiek cukri

nių runkelių cukraus priemaišų.
LENKIŠKI ŽERTAI

•Va'iuoja ‘ekspresas iš Varšų- 
os į Legnicą. Staiga sukrėti- 

naS; keleiviai iškrenta iš savo 
ėdynių. Traukinys išbėgo iš vė
lių ir įvažiavo į mišką, tą miš
ką pervažiavo ir vėl užvažiavo 
ant geležinkelio bėgių. Viskas

PIRMIEJI KARĖKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

Į kareivines žengte marš!

megiam.au


I

Būta praėjusiais metais ir dau-

i

Lojolos universitete tokių su penkiais milijonais gyvento- lymai niekuomet netllri jokio

Pradėtas pasididžiavimas veid-

(Bus daugiau)

SI

IMIm

jų apie milijonas žmonių liko be 
pastogės.

1739 South Halsted Street, Chicago, DL 60608

demorali- 
to galimų 
laisvinimo 

K. Sauka

dar gražiau, 
lietuvis buvo 

tiek jautrus

• Mes neturime jokių nuo
laidų, nes mūsų pasiąlymai ne
gali būti derybų objektu. Jų siū-

Vasario mėnesį drebėjimai nu
siaubė Guatemalą, palikdami 23,- 
000 žmonių užmuštais ir dešim
tis tūkstančių sužeistais. Krašte

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gave pinigui, tuojau knygą padųalaa.

nukentėjęs. Pekino mieste nt- 
bėgeljai iŠ nukentėjusių sričių^ 
miesto gatvėse apsigyveno pa
sistatytose palapinėse.

TT towns. Grn- 
rw1 Kai-na Minkštais nirš

1739 S. Halsted SL. Chicago. Ill. 60608. — Tel HA 1-6106

\ KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jftsmfnas, A KISS IN .THE DARK. Pikantišku ir intvmiu nuotykiu 

aprašymai, paimti S gyvenimo. Lengva® stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50. i * "

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istoriios 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00. »

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DTK Vy- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma Su knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida. . s. • • > ' -

KALTININKU NEREIKIA IEŠKOTI, 
PATYS PASIRODO ■■

stoję padėtyje, jei ten, anot — 
Kasparo, visi patenkinti?

Be to, Kasparas puikiausiai 
žino, kas yra ALOS Taryba ir 

. koks jos tikslas, koks noras dirb- 
|ti ir aukotis Lietuvos Jaisvei, 
: kad ALO3 Taryboje buvo ir yra 
: vieningas veikimas, prieš Lfė- 
, tuvos okupantą ir jo pataikūnus.

(Tęsinys)

Žinoma, tas dr. Valančiaus tei
singas aprašymas R. Kasparui 
širdį gadina, o kas svarbiausia, 
kad dr. Valančius neturėjo drau
giškų santykių su. okupanto pa
taikūnu Ožinsku ir jo sąjungi
ninkais. R. Kasparas ir Nainys 
vengė susiartinti su ALOS Ta-. „ . „ v x .
ryta, teisindamiesi, kad Lieti .ty Kas|“ras s“v° 
Centras jvykdęs kilnų darbų, »t-i ,U<i
siskyrdamas H ALOST. Ir jų f AL0S Tarytos p,rm-ko bro- 

j lis yra nemenkesms, t. y. Juhus
Mičiudas, ALOS Tarybos pirm. Į 
Aleksas Mičiudas su visais AL- 
OST nariais dirbo kilnų ir pa
triotinį darbą,,o okupanto patai-

- kūnas Ožinskas darė visokius 
trūkumus, kad tik sunaikinti.

. , . ... i " ALOS Taryba, bet vienas nepa-1. sus, kad reikia turėti glaudžius .. . T . 7, ■. , ., . . i
T . . , . t jege. Laimėta, kad susidarė oku-

1 pantui palanki L. Centro valdy
ba irtas atsitraukimas iš ALO- ' . TRUMPI SKAITYTO- 
ST pasisekė įvykdyti. Gerų, pa- , jtj y 
triotinių jausmų ir supratimo v
Kasparas' neturėjo; totdėl ne- / L. B'NSS KLYSTKELIUOSE., 
turėtų daryti priekaištų ir kri-i Pasaulio Lietuvis nr. 26/89 
tikos prieš dr. Valančių, nes šis : savo viršelį papuošė prezidento 
už savo malonų, atyilankymą yra G. Fordo ir JAV LB krašto vai 
vertas pagarbos. dybos pirm. A. Gečio nuotrau-

_ ,r , .. ' v . , i . : kom.Bet jau tolimesniuose strain Dr. Valančius pažymi, kad ir _ ■ i • - -j ,... , ,. . . .. . ■ sniuose smerkia ir prezidentąkita dalis jaunimo nuėjo prie . . , .....
t • x n x i. • ■ • ,ir jo administracijos politiką.Liet. Centre buvusio jaunimo. .. ------- J r
Ar ne tiesa? L. C. buvo gru
pelė jaunimo, globojama Ožins- 
ko rankos. iPer PLJK, tarpinin
kaujant Kasparui, į L. C. pasise7

atsiųstas Kavaliūnas vengė tu
rėti pasitarimą su ALOS Tary
bą, bet į turimą posėdį pasikvie- J. 
tė okupanto pataikūną Ožinską i 
ir net tris Liet. Centro taip va
dinamus kūrėjus su jos pirm-ku 
J. MiČiudu. Kasparas.kurstė vi-

ryšius su Lietuvos okupantu. Ir( 
per rengiamą PLJK Argentino
je Pilar-Marista buvo daroma 
komunistinė propaganda. Saky
tos prakalbos apie “dabartinėj”, 
taip jie sakb, Lietuvoj esančius 
progresus, laisvę ir 1.1. Buvo ro
domos filmos atvežtos iš paverg
tos Lietuvos, kad įtikinti jauni
mą tariamą pažangą ir laisvę 
Lietuvoje. Tą visą Ožinskas sa
vo Balso Nr. 1490, sausio 8 d. 
1976 m. puikiausiai aprašė. O 
kur buvo tie dirbtiniai patrio
tai, eikvoję PLB sutaupąs, Kas
paras ir Nainys? Ten to kon
greso ruošime didelės įtakos tu
rėjo Liet. Centro valdyba su jos ’kė nustumti dar keletą abejojan- 
pirm-ku Juliu Mičiudu. Tie pa-jčių jaunuolių. Jei jaunimas mo- 
triotai jautės patenkinti, . kad‘ketųlietuvių kalbą, mokėtųskai- 
viskaš eina sulig jų noru, kad tyri, eitų kitu keliu. Lietuvių 
L. C. jaunimas vieningai su jais kolonijoje kairiosios pusės vel
eną, tad kam ta kova už Lie-,kimas yra gan didelis. O jauni-Į 
tuvą, jei ji dabar'stovi geriau- mas be. lietuviško žodžio, rašto,

' ^*vf**^e matoma šokėįy grupė rengiasi šokti New Yorko televizijos stotyje "Trejybės 
>kj. Tvirtinama, kad ši šokėju grupė yra geriausiai ir damingiausiai šokanti grupė. Jie dabar 
>ka New York© Jeffrey balete, o televizijoje šoks didziyjy renginiu programoje.

Didžiųjų žemės 
drebėjimų metai

St. Petersburg Times vienoje!
ponaujametinėje laidoje palei- • &iau didelių drebėjimų. Gegužės 
kė žemės drebėjimo vaizdą bu
vusio Guątemalos miesto, ku
riame per drebėjimą praėjusių 
metų vasario mėnesį žuvo ma
žiausiai 23,000 žmonių. Antraš
te “Year of the great quakes” 
(Didžiųjų drebėjimų metai) ra
šoma: 1976 metais žemė kilno
josi ir dejavo su nepaprastu daž- f hilipinuose. Mažiausiai 900 žu- 
numu ir žiaurumu. Ekspertai Į v° žemės drebėjime šiaurės rytų 
praėjusius metus vadina blogiau
siais žemės drebėjimo metais nuo 
1970 metų. Du drebėjimai ypa
tingai atžymėjo 1976 metus kaip 
didžiųjų drebėjimų metus.

mėnes’, pavyzd i ui. ''askva pra
nešė. kad mažiausiai 10,000 as
menų li’'o be pastogės ir neži
nomas skaičius asmenų žuvo že
mės f’re’.ė'ime pietinėje Ilusijo-.- 
je. Rugpiū io mėnesi mažiausiai 
m/OO dingo žemės drebėjime ir 
sukeltose milžiniškose bangose

Italijoje gegužės mėnesį.

Metams baigiantis 3,790 žmo
nių buvo užmušta drebėjimui su
drebinus rytinę Turkiją.

RIMTA KNYGA — ^PRIAUSTA DOVANA
N«un»ne<« g«uf> noIVtu Irnvuu, kuries bet kokia 1

Irnvan «elnf» ar Ienfvw»
Aleksandras Pakalniškis. MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunu dienų , 

atsiminimai Ir lwWn bri Tietų aprašymai skaitomi kaip ro- J 
manas SS7 n«1 Kaina S5. ,

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. JMriHnju Ivakin ©rfsimtni- 
ir laiko iwkin T.ipfnvnie ir Vokietijoje aprašymai, siiskirs- . 
tvti i 12 daliu. 296 usl. kaina S5

Dr. Rrlnhts. ATCIMINIMA! IR MINTYS.
Į/;. _  šiais vir5aUoi«_  - . , — . . ..

v.,į Rirxnir* ceNinu i iCTUVrtrtr vnvaii i$to. 
P1.IĄ, T Heile nnp oei (—iStp   no »r»ir>v^fnic 
Aliais — ^no: n dalis 225 U«L Įrišta _ <2 00 minkš
tais virSaU ai r «0O

Henrikas Tomas — Tamašauskas. LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Tj»h<nrvos anskrifvc «n įdomiais anrašymais. Olu- 
strarriomts ir dolnrmontacHa 336 nsl„ kaina S6.

P.'Kesinnas. TARP ŽALSVU PAKAPINIU. Trlin dailu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 nusiautu. Kaina 33 

JanIn* NarOnė. TRYS IR VIENA, launvstės atsiminima.!
170 nsi .. ------------- ------------------ ;— M.00

M. Gudelis. POVILAS MILERIS biografiine bruožai 235 
unslaniai _ ___•.. . --------------------- i—- M.00

KnvWs užsekant reiHo nridJti 75 et nešte išlaidoms

KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
- LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr Juorat DauparM. ŽEMtS OKID ŠVIETIMAS Studiia USlrt* 
Chlraffol* 1966 metais uaties autoriaus lėSotnis Knrva rtviein da

lint 3*mJ« tildo Švietimo problemos ūkininku kraite, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

1 Autorius savo iodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nenriklansomvbės ewenimo ir nebūtu su
griovęs grašiai Išaucusiu ir suklestėjusiu Lietuvos oolitiniu, ekonomi
niu Ir kultūriniu laimėjimu šiandiena, drąsiai »Hma sakrii. lietuviu 
tauta olėta didiiuotis ir džiflouti savo šėmės ūkio kultūros vaistais 

I ir prilveti pačioms iškiliosioms Furonns tautoms".
Knvtms anie šėmės ūki atrodo tik šemdtrbiams skaitvfl kadanrt 

absoliuti lietuviu tautos dauffuma ffl8.12%I buvo ūkininkai Ir po u*, 
aauli išblaškyta lietuviu absoliuti d aurom a vra arba oatvs buvę ffkL 
ntnkal. arba ūkininku valkai, reiškia, kad ši knyua bus branr! abso
liučiai lietuviu daurūmai voač kadangi knvra su tokia meile Lietuvos 
špmei parašvta. kad oradėtus akaitvti nebesinori pertraukti. Knvra 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai". . .

Knygos 300 puslapiu su daug vatedetiu Ir lenteliu. karna tik 38.00 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

yra džiūstančio medžio šaka. Ka
da medis nudžius, tai ir šakos 
sunyks.

Yra garbė ir pasididžiavimas, 
kad Susivienijimas Lietuvių Ar
gentinoje sugeba eiti tikruoju 
Lietuvos keliu. Ta didinga, tur
tinga ir veikli savišalpinė orga
nizacija sugeba išlaikyti vieny
bę, noriai dalyvauja ALOS Ta
ryboje ir neduoda dirvos oku
panto pataikūnams.

Susiviėnijimas turi jaunųjų 
ansambli, kuris lapkričio mėn. 
atšventė savo gyvavimo 10 metų 
sukaktį. Turi sudarę mergai
čių oktetą “žibutės”, vadovauja
mą dr. Jn. Simana'usko. Minėtam 
ansambliui su dideliu pasiauko
jimu vadovauja dr. Jono Sima- 
nausko žmona Irena, ir Olga Zą- 
barauskaitė - Casas. Okupanto 
pataikūnas ten neturi vietos. Už 
rašymą savo Balse ir provoka
ciją yra griežtai perspėtas, kad 
daugiau tas nepasikartotų. Mi
nėtas okupanto . pataikūnas 
Ožinskas L. Centre yra garbin
gas asmuo. Dr. Valančius tei
singai pažymi, kad dali jauni
mo pasisekė nustumti prie L. 
Centro. Tiesa, SLA jaunimas 
uoliai veikia be L. Centro jauni
mo įtakos. Parapijos jaunimas 
taip pat sugeba eiti lietuvybės 
keliu, patriotiniu jausmu ir mei
le.

mainingas ir nevertas. Jau laik- Lojolos universitete tokių 
raščio puslapiuose 650 rašoma, I operacijų, padarius skylę gal- 
kad ateities istorikas pastebės, Į vos kiauše ir įdėjus kanalą iš 
jog savo laiku vienas Amerikos kaklo bėgančiam kraujui į 
lietuvių veiksnys, sudarytas dar! smegenis, padaryta per 100. 
iš Nepriklausomos Lietuvos po
litinių partijų; susikryžiavus šio 
krašto administracijos ir pa
vergtos Lietuvos interesams, 
pasirinko remti apgaulingą ir 
nemoralią šio krašto . vyriausy
bės politiką...

Toliau kalba 
“Svetur gimęs 
tiek sąmoningas, 
savo tėvų žemės kančioms, kad 
išėjo į gatves su plakatais, į 
spaudą su protestais prieš savo 
gyvenamo krašto vyriausybės 
dviveidiškumą ir tylos sąmoks
lą pavergtųjų atžvilgiu”...

“Amerikos L. B-nė'ir jos'va
dovybė nenuėjo pataikūnų ke
liu, bet liko ištikimą Letuvai. 
tuo keliu ji eis ir ateity...” 

j /
Išvadas ir komentarus gali 

pasidaryti skatyiojas dėl Ame
rikos vyriausybės niekinimo, 
lietuvių veiksnių bjauraus nu
vertinimo, jauiįimo 
žavimo ir ateity dėl 
pasėkų mūsų tautos 
reikalams.

Iš 70 pacientų, kuriems bu
vo padarytos minėtos operaci
jos, 33 visiškai pasveiko, 19 
pagerėjo, bet visiškai nepas
veiko, 6-šiems sveikata nepa
sikeitė ir 9 mirė- Mirtis daž- 

i w

niausiai ateina dėl širdies prie 
puolio, neturinčio nieko ben
dro su operacija.

Liepos mėnesį taip pat du dre
bėjimai nudundėjo per Kinijos 
šiaurės rytus. Pekinas niekuo
met nepaskelbė aukų skaičiaus, 
bet diplomatų apskaičiavimais 
žuvo mažiausiai 100,000 žmonių.
(Vėlesnėmis, negalimomis patik-1 
rinti žiniomis, Kinijos drebėji
muose aukų žmonėmis būta apie 
milijoną). Svarbus industrijos 
miestas Tangshan ypač žiauriai

derėjimosi -elemento. Jų pasiū- 
Į lymai nėra daromi, siekiant su
rasti teisingą sprendimą.

Pagaliau kiek komunizmas iš 
esmės nėra pasikeitęs bei kokia 
grėsme jis ir toliau liko — ro
do ir jau minėtas Čekoslovaki
jos likimas. Tik aklas gali to 
nematyti ir nesuprasti.

■ - ■ ' - j- ’ r • \

Algirdas J. Kasulaitis,
Komunizmo grėsmė 

emigracijos kryžkelėje

OPERACIJOS SMEGENŲ
SMŪGIUI IŠVENGTI

SAN ANTONIO. — Maždaug 
75,000 ligoniu i metus, kurių 
kraujo takams užkietėjus bė
gančiam kraujui j smegenis, 
daromos operacijos. įdedant 
plastikinį taką. Tokios opera
cijos daromos nuo 1967 m., 
bet, pasak dr. O. H. Reichma- 
no, Lojolos universiteto prof., 
tokios rūšies operacijos turi 
būti toliau bandomos, nežiū
rint, kad tūkstančiams yra iš
gelbėta gyvybė.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knvgs kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu

173$ So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrosė knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

Chicago? lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 paL Kaina 
$10/ Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. is+eigti laikraščiai, kurtu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnvtinlal ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinoj. laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. "

Norintieji Šią knyga įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, ID. 60608

Artėja Dainų šventė. Reikia .jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE
ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja -$2. Užsaky
kite dabar.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzemp

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čeki arba Money 

orderi tokiu antrašu: -t į

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

TaupyKite dabar
pas mus

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.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. ■

Investavimo knygelės sąskaitos neša

R S AL
SAVINGS* LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, ILL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070

Jstalgoe pietaOM kiemu automobiliams pastatyti.

NAUJI INOS, CHICAGO I, ILL. — January M, 1977



visą lietuvių tautą ten parašyta 
ne mažiau, o gal net ir daugiau, 
negu'apie lietuvių krikščioniš
kąją. demokratiją. Aiškiai ma-

Romas Baltrušaitis, keliais atvėjas įrodęs partijos na
riams ir okupantui, kad jis yra ištikimas sovietinio im
perializmo planams. .Jis paskrtas iš paprasto lietuvio jau
nuolio padaryti ištikimą Maskvos pilietį. Bet šiais me
tais tai nėra pats didžiausias lietuvško j'aųnmo uždavi-

prievartos darbais kolchozuose ir sovchozuose, tai būti
niausios gamybos turėtu imtis Lietuvos jaunimas, noris 
padėti lietuviams išsikapstyti iš rusų primtamos pries
paudos ir didžiausio išnaudojimo.

nekalbame, nes lietuviai šias prekės, gavę iš amerikie
čių, pardavinėja “katiušoms”, kurios seka j pavergtą 
Lietuvą sovietų karius, čekistus, kompartijos narius ir 
antruosius partijos sekretorius, priskiriamus prie lie
tuviškų pirmų sekretorių.

Aš bandysiu čia. pirmiausia, 
trumpu žodžiu skaitytojus, pir
miausia, supažindinti su pačiu 
knygos autorium, po to gi su
glaustai atpasakoti knygos tu
rinį, na, ir pavertinti pačią kny
gą — studiją bei padaryti kaž
kurias praktiškas išvadas iš jo

dinti angliškai kalbančias tau
tas ne tik su mūsų krikščioniš
kąja demokratija, bet ir su visa 
Lietuva, plačiąja šio žodžio pra
sme, kad tų tautų žmonės Lie
tuvą pažintų, ypač jos šiandie
ninę tragedįją suprastų ir padė
tų jai išsilaisvinti iš jos tautą 
fiziškai ir dvasiškai žudančių 
bedieviškų bolševikų tironijos. 
Todėl su šia knyga turėtų susi
pažinti visi lietuviai, nežiūrint

mirunku. šias pareigas Jis ėjo 
kone dešimts metų, daug dirb
damas ir švęsdamas savo parti
ją į tarptautinę plotmę, užmegs- 
danias ryšius SU tarptautiniais 
veiksniais, ypač su kitų tautų 
krikščionių demokratų cent
rais ir jų vadais. Ypač artimi 
Algirdo J.. Kasulaičio ryšiai bu
vo su Amerikos krikščionių de
mokratų sąjūdžiu ir jo vadais. 
Tada ar kiek vėliau A. J. Kasu-

' Pereitų metų pabaigoje išėjo 
iš spaudos Algirdo J. Kasulaičio 
vertingą knyga angių kalba;' pa
vadinta :“LITHU.4NI AN CHRI-

je konstatuotų faktų ir paskelb 
tų minčių.

Vyriausybė mažindama gy
nybos biudžetą tikisi nugalėti in
fliaciją, kuri labai vargina Iz
raelį. Kiekvieną mėnesį Izrae
lio valiuta netenka vertės 2%, 
kai infliacija Izraelyje padidėja 
40% į metus.

nekurstomi pareigingai atlieka savo darbą, o pavergtoje 
Lietuvoje komunistinė sistema negali darniai veikti ir 
produktus gaminti be spartuoliškumo.

Darbo diena yra 8 valandų. Darbo savaitė rusų im-

' JERUZALĖ. — Izraelio vals
tybės biudžetas pateiktas švais
tyti -parlamentui, subalansuotas 
13.6 bil. dol.-sumoje ir yra dviem 
bilijonais dolerių didesnis už bu
vus}. Bet gynybos išlaidos nau
jame valstybės biudžete suma
žintos 6%, kurios sudaro 33% 
viso biudžeto.

Eidamas taip sunkias, daug 
darbo reikalaujančias LKDS 
pirmininko pareigas, dirbda
mas be poilsio naktimis, A. J. 
Kasulaitis susirgo sunkia šir
dies liga. Jam buvo padaryta 
širdies operacija. Po jos jis tu

su JAV Krikščionių Demokratų 
Centro Direktorium bei Krikš
čionių Demokratų Sąjūdžio Pir
mininku Richard Giloth. Susi
pažinęs su A. J. Kasulaičio da
bar jau išleistos knygos rank-

> ir, . net 
neprašytas, parašė knygai savo 
įvadinį žodį. Jis bus čia paskelb- 
ttas ir šio laikraščio skaityto
jams susipažinti, kai jie bus

Pavergtoje Lietuvoje okupantams lengviausiai pa
vyko suorganizuoti komunistų partijos įvairiausius sky
rius, bet jiems nesisekė suorganizuoti Lietuvos jaunimo 
į komunistines organizacijas- Jauni lietuviai buvo pri
versti klausyti komunistų partijos atsiųstų agitatorių 
kalbų, bet kai reikalas eidavo apie įstojimų į komunisti
nio jaunimo eiles, tai dalykas kiek pasunkėdavo. Lietu
viškas jaunimas nemėgo pamėgdžioti rusų. Jeigu rusiš
kas komunistinis jaunimas žingsniavo pagal Maskvos 
batutą, tai lietuviškas nenorėjo to daryti Jis maršavo 
bet nepataikydavo į rusišką koją. O kai susidegino Ro
mas Kalanta, tai Lietuvos jaunimui, net įtakingų komu
nistų vaikams, buvo aišku, kad reikia priešintis okupan
tui Kauno jaunimui malšinti sovietų valdžia lėktuvais 
išmetė gerai ginkluotą mongolų batalijoną, kad apra
mintų protestuojančius jaunuolius, bet nenorėjo siųsti 
policininkų rusų, kad Lietuvos jaunimas nepasitiktų jų 
akmenimis ir kaistu smėliu.

'per metus dirbtų ne 52 savaites, bet 60 savaičių, kiekvie
ną savaitę po 48 valandas. Jis nori, kad’ pavergtos Lie
tuvos jaunimas prie dabartinio 48 valandų savaitės dar
bo dar pridėtų 384 darbe valandas. Be to, tos darbo va
landos tur būt dovana rusams, primetusiems Spalio re
voliuciją Rusijai.

Komunistai valdo Rusiją ir rusų pavergtus kraštus 
jau 60 metų. Jie turi visą valdžią, ir visus krašto turtus. 
Niekas jiems negali pasakyti, kąjie turi daryti. Jie per raščiu, jis gėrėjosi juo 

’ 60 metų įsakinėja, ką kiti privalo daryti Tokios svar
bios sukakties proga jie galėtų visame krašte sumažinti 
darbo valandas arba pakelti atlyginimą už darbą, bet 
jie to nedaro. Komunistai per 60 metų išnaudojo senus trumpais bruožais supažindinti 
darbininkus ir jaunimą, o šiais metais nori, kad kiek- sū knygos-turiniu, 
vienas jaunuolis dar praprakaituotų 384 ekstra valan
das už sovietinį dėkui. Už šitokius planus ir šitokį pasiū- 

ilymą turėtų raudonuoti kiekvienas komunistas, bet Bal- 
| trušaitis be jokios gėdos juos skelbia, o sovietų valdžios 
leidžiamas Gimtasis kraštas Amerikos lietuviams tas 
žinias, visai neraudonuodamas, veltui dalina

si padaryti’60 savaičių. Jis tai daro ne pagaisavo išmin
tį, bet pagal geriausių sovietų valdžios planuotojų įsa
kymą. Maskvą įsakė šiuos metus- padaryti- 60 . savaičių, 
tai Baltrušaitis, pavergtos Lietuvos jaunmo vyriausias 
vadas, dabar važinėja, po kraštą ir įsakinėja padaryti ru
sams šiuos metus 60 savaičių, šių metų rudenį sukaks 
lygiai 60 metOų, kai Rusijos kotnimistai, vokiečių impe
rialistų padedami, nuvertę Rusijoje demokratinę sant
varką ir įvedė komunistinę sistemą, Lenino keliais atve
jais pavadintą “Rojumi-žemėje”..

Baltrušaitis pasigavo iš Maskvos Vilniun, atvežtą
šūkį “60 spartuoliško darbo savaičių — Didžiojo Spalio kokių jie bebūtų pažiūrų.
60-mečiui I”. Jis nenori pratęsti metų savaites, bet jis 
bando įtikinti dabartinės Lietuvos jaunimą, kad jis šiais 
metais įdėtų ne bet kokio, bet 'spartūoliško’ darbo 60 sa
vaičių. Visame laisvame pasaulyje “spartuoliškas dar
bas” panaikintas- Darbininkų unijos, patyrusios, 
kurioje nors dirbtuvėje bandoma įvesti spartuolišką 
darbą, gerokai pasipriešina ir savininkus verčia “spar-

Paėmęs knygą į rankas, skai
tytojas, greičiausia, spės, kad 
joje bus parašyta tik apiejlfe- 

inėtai šiame kakndoriuej netai padidėja; viena diena, .'tuvius krikščionis demokratus, 
todėl ir turime vasario mėnesį vieną dieną daugiau, bet { Perskaitęs knygą, jis betgi -pa- 
šiaip turime 52 savaites- Dienos ar kelių valandų skir-1 matys, kad joje apie Lietuvon- 
tumas šiuo atveju nieko nereiškia, Bet Romas Baltru
šaitis, nebūdamas astronomas ir apie matematiką turė-

nimui į širdį ir į galvą, o Baltrušaitis pačioje metų pra
džioje ryžosi įtikinti lietuvį komunistą pačiais didžiau
siais užsimojimais, Komunistinio jaunimo sekretorius 
jau kuris laikas pasakoja Lietuvos jaunimui, kad iš me
tų 52 savaičių šiais metais jie privalo praryti 60 sa
vaičių.

Vis žinome, kad metai turi 52 savaites. Kas ketvirti

Jeigu Lietuvos komunistų partijos sekretorius ži
no, ko lietuviams trūksta; jeigu jis net bijo pavergton 
Lietuvon: nuvažiavusiems lietuviams parodyti kaip 
skurdžiai jų broliai ir seserys gyvena sovietų karo jėgų
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traukti (atsisakė LKDS 1973 
m. konferencijoje būti kandi
datu į CK).

Nežiūrint tai, išėjęs poilsio 
A. J. Kasulaitis daktarų liepi
mu turėjo tikrai . .ilsėtis, kada 
jis, bė to, buvo dm* pakeltas , į 
augštas JAV federalinės val
džios pareigas, kuries 
kalayd iš jo daug darbo ir‘ atsa- 
kpirryrbės. Bet jis ėmėsi tikrai ne 
lengvo darbo parašyti šiai kny
gai — studijai, surenkant dargi 
tiek daug studijinės medžiagos, 
ka'p matyti iš knygos priedo.;

Knyga yra tikrai vertinga. Ji 
daug pasitarnaus Lietuvai. 
Sveikinimas autoriui ir pagar
ba jam. i* -

Izraelis mažma 
gynybos išlaidas

N ■

■ ■ žodis apie autorių
mA A ;m t f I# . : j. .

Algirdas J. Kasulaitis atsikė
lė j Ameriką iš Vokiėfij.os su 
savo tėvais ir broliu, 1949 m., 
būdamas dar tik m t., baigęs 
tik gimnaziją ir dar nespėjęs 
pasireikšti visuomeninėje sava 
asmenybe ar kokiais didesniais 
darbais. Pirmiausia jis atliko 
Amerikai (Korėjoje) savo kari
nę tarnybą, po to grįžo pas tė
vus, kurie gyveno CIevelande- 
Čia jis Vetern Reserve Universi
tete baigė aukštuosius ekono
minius ir socialinius mokslus, 
taipgi gerai susipažino su tei
sės pagrindais.

Dar būdamas studentu, jis 
jau aktyviai reiškėsi visuomeni-. 
niame ir mūsų politiniame gy
venime, ypač spaudoje. Jis gra
žiai redagavo Jaunųjų Krikščio
nių Demokratų Studijų Būrelių 
spaudos organą “Jaunimo Žy
gius”, kol tie būreliai nebuvo 
dideliu frontininkų spaudimu ir 
akcija prieš juos išsklaidyti ir 
“Jaunimo žygių” leidimas su
trukdytas.

Po to jis daugiau reiškėsi Lie
tuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungoje (LKDS). Pasireiškęs 
joje, kaip stipri intelektualinė 
ir politinė jėga, jis -buvo išrink
tas LKDS Centro Komiteto pir-

St. Regis Paper Co. tarnautoja Donna Muzik sugebėjo pagamin
ti ^okį maišelį, kuris nesugadina ir apsaugo parduodamus produk
tus; Ji pagamino saugiausią (na i še f į, bet išsiderėjo užrašyti savo 
vardą ant kiekvieno parduodamo maišelio Ji mano, kad galės šį 
tą uždirbti už gerą išradimą-
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Iš 52 savaičių darys 60
Rusų pavergtoj Lietuvoj visko^trūksta. Reikia gerų 

batų, švarių marškinių, patrauklių kaklaraišių, švarkams 
sagų, adatų, pirščiukų, vaistų, gydymo priemonių, kalku
liatorių, mokslo vadovėlių ir tūkstančių kitų dalykų. 
Apie rusų mėgstamas ir lietuvių pardavinėjams babuš- 
kas, armonikėlius, šalikučius, kramtomą gumą mes čia

ma be žymaus karinio ir politinio svorio nėra tapusi 
ilgesniam laikui užpuolimo auka. Gal būt, nepriklau
somybei išsilaikyti padėjo nuolatinis neutralumas ir 
apsiginklavimas, o gal, būt, nepriklausoma išsilaikė 
tik todėl, kad savo strategine padėtimi ir turtais 
neviliojo stipresnių jėgų. Dėl to istorijos eigoje San 

j Marino yra tapusi lyg palaiminta žemė ir yra Euro- 
, pos laisvės šviesuliu. Taip pat, nors ir nerašytu įsta- 
J tymu, San Marino valstybės neutralumas yra didžių
jų valstybių pripažintas. Taip pat buvo leista šiai res- 
’ publikai 77 parašų patvirtinti sutartį dėl atominių 
I ginklų draudimo erdvėje.
t Vasaros metu San Marino romantiškoji respub
lika sugeba sutraukti daugiau kaip 2 mil. turistų, 
jamas už paruodamus pašto ženklus, bet vis dėlto 
didžiausios pajamos susidaro iš turizmo. Be to, kas
met Italijos valdžia sumoka respublikai dideles pi- 

jUigų sumas už nuolaidas muitinėse už sutikimą nes- 
. pausdinti savųjų ^piniginių banknotų, neturėti savo

lių traukiamu vežimu, ant kurio buvo pritvirtintas di- tragedijos. Jūs nežinote, kas atsitiko su ta mergina, 
džiulis katilas su ugniakuru apačioje. Ant platformos turi pas jus viešėjo. Ji, sužinojusi apie Degėsius iš
buvo dviejų žmonių varoma pompa, kad davus aukš- tikusią nelaimę,— nusižudė. Tas viskas primins jums 

jūsų pergyvenimus ir neturėsite ramybės. Mes turime 
dvi sodybas netoli nuo Kamajų. .

Per porą dienų degėsiečiai prisirengė kelionei. 
Baldus ir padargus sukrovė į vežimus, gyvulius išvarė 
varu ir Degėsiai paliko tušti. ,

tą spaudimą švirkštui; Pripildžius katilą vandeniu ir 
užkūrus apačioje ugnį, į verdantį vandenį įpylė tam 
tikro chemikalo, kuris turėjo labai nemalonų kvapą.

Pirmiausia tuo verdančiu skysčiu buvo išpurkšti 
visi namuose turėti drabužiai, patalynė, visi iš namų 
išnešti baldai bei įrankiai, žmonės tuom tarpu buvo i 
suvaryti į vieną nuošalesnę vietą. Po to išpurkštė visus 
pastatus iš vidaus ir iš oro. Baigus šį darbą, katilas 
buvo naujai pripildytas švariu vandeniu ir sušildytas 
iki kūnui pakenčiamos temperatūros, pridedant į jį 
chemikalo, šiuo skiediniu pavieniui išrengus iš dra
bužių, buvo išpurkšti labai kruopščiai visi gyventojai 
ir jų dėvėti drabužiai. Po šios operacijos gyventojams 
buvo leista rengtis jau anksčiau saulėje išdžiovintais 
rūbais.

(Kelionės įspūdžiai ii San Marino)
Italijos valstijos sienose be nykštukinės Vatika

no valstybėlės yra dar kita kiek didesnė taip pat ne
priklausoma San Marino respublika. Vatikano val
stybė — krikščionybės širdis yra pasaulyje plačiai 
žinoma, o tuo tarpu mažiausios ir seniausios San Ma
rino respublikos vardas daugiausiai yra minimas tik 
tarptautinėje filatelistų šeimoje, nes San Marino val
stybė pasižymi mažomis serijomis spausdinamais 
meniškais pašto ženklais. San Marino valstybė spau
sdina pašto ženklus ne tik savo valstybės įvykiams 
atžymėti, bet dažnai išleidžia pašto ženklus ir kitų 
pasaulinių įvykių sukaktuvėms paminėti. Už filate
listų grobstoomus pašto ženklus San Marino iždan 
įplaukia apie 2^ mil. dol kasmet

San Marino respublika yra prisiglaudusi Italijos I radijo ir televizijos stočių, neauginti tabako, nesteigti 
širdyje, Apeninų kalnuose, tik apie 14 mylių atstu-1 azartinių lošimo centrų ir kt nuolaidas, 
me nuo Italijos Rimini, žymaus Adrijos jūros uosto | . daūgjaU)
ir vasarvietes. Visas respublikos plotas yra tik 24 _____ ; , ■
kv. mylios ir respublikos apie 20 tūksL gyventojų (~ "
turi dar pakankamai erdvės ir vieni kitų alkūnėmis ••’'zK-lbudiio

PAPILIEČIŲ PADAVIMAI
.. (Tęsinys)

Išlikę gyvi žmones norėja tuojau grįžti į savo gim
tąjį sodžių, bet dvaras neleido, kol nebus sunaikinti 
visi ligos pėdsakai pas žmones, jų rūbuose ir pastatuo
se. Po keletos dienų atvažiavo keturi vyrai poros ark- pareigūnas, — nes negalėsite užmiršti jūsų baisios

neužgauna. Gyventojai vidutiniškai išsiskirstę po 8331 
gyventojų 1 kv. mylioje.

šios respublikos gyventojai kaip ir italai yra ’ 
etruskų kilmės bet daugiau kaip 16 šimtmečių^ gy-’ 
vendami lyg ’aisvės saloje, nepriklausomą gyvenimą, 
išsiskiria nuo i Jalų ir šviečia savo atskira spalva. O 
ypatingai visus stebina faktas, kad respublika būda-

Dvaro pareigūnams atrodė, kad visas Degėsių iŠ 
naujo apgyvenimo reikalas bus labai lengvai išspręs
tas. Jie galvojo, kad vietiniai mielai į ten kelsis 
ir tuo pačiu galutinai pranyks buvusi tarpusavio ne* 
apykanta, ir gyvenimas grįš y& į normalias vėžes. 
Tačiau išėjo Visai priešingai. Vietiniai iš tolo lenkėsi 
Degėsių. Neatsirado nė vieiio, kuris būtų sutikęs į ten 
keltis.. įvairiausi gandai sklido žaibo greitumu ir ne- 

*buvo jėgos juos sulaikyti.
. r. Dvaro vadovybė nusprendė sutvarkyti dar'ketu*

ūkius, kaip buvo iš anksto suplanuoto. Anltą 
sprendimą dvaras padarė — panaikinti Degėsių pa* 
vadinimą, nes tas pavadinimas buvo veltinių žmonių 
vadinimą, nes tas pavadinimas buvo vietinių žmonių 
pasakė:

— Mes apsipratome su vietinių gyventojų prime* 
Įatu tai vietovei pavadinimu Degėsiai. Kodėl dabar, po 

. X.. u , , ur ; ' . ‘v. L i > vtso- to. klkdvika^kEpavadinti garbingu vardu. paži&^
- Nonmc važiuoti j ten, Iš kur atvažiavome, ir rėkimCj užrašyta ant kapinių vartų? Aį patariu

norime pradėti mūsų gyvenimą iš naujo* radinti “Kubiliai".
— Mes negalime jus ten leisti, — pasakė /varo

traukiama, karieta. Su ja atvažiavo du gydytojai ir du 
aukšti dvaro pareigūnai. Vienas gydytojas apžiūrėjo 
išdezinfekuotus pastatus, o antrasis patikrino žmonių 
sveikatą. Gydytojai rado, kad viskas yra tvarkoje ir 
žmonių sveikata yra gerame stovyje. J dvaro pareigū
nų pasiteiravimą, ką jie maną toliau daryti, visi vien
balsiai atsakė:

. — NAUJIENOS, CHICAGO 6, ILL—* Wednesday, January M, 1977
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IVVV'

dė yra ištariama, kaip karališ
kos gvardijos kapitono Jacques 
Parisot. Teisėjai paskelbė, kad 
jei Pierre būtų pritaręs revo
liucijai, tai būtų savo pavardę

AY THE HNEAPPIE ON TT5
SIDE .WITH A LARGE,SHARP x. f 
KNIFE CUT'LENGTWWISE FKOM^ 
TH£ BOTTOM THROUGH THECJDUJtsL

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTŲ

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE,

REMOVE THE FRUIT, 
INSERT A CURVED KNIFE. 
CLOSE TO THE SHELL AND 
OUTALLTHE W AROUND-

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376^5996

GYDYlvJAS IR CHiKukGaS 
SPECIALYBĖ JUCIŲ -LIGOS 

S9U7 West Ivurd Street 
p9Hal susitarimą

-aidotuvių
zireKionų

Assuciactjus

xių vals, 1928 nj. grįžo i JAV.
STRAZDAI Ignas jr Branas, 

Igno sūnūs.
Ieškomieji arba apie juos žinan 
tieji, maloniai prašomi atsįliepti 
Lietuvos Generalinis Konsulatas

6147 So. Artesian Aye.
Chicago, Ill. 60629

Tel. 737-8331

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 SJBJEĘT. NEW YORK. N. Y. 10001

DR, K. G BALUKAS
AKU8ERURA IR MQTERU LIGOS 

GINEKOLOGINR CHIRURGIJA 
6449 Se. Pviasai Rd. (Crawford

Medteal Building). TeL LU 5 6446
Priima ligonius pagu Msnaruu* 

ei oeaUUtępia. skambuti* J74^'C<

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastai* 
gus daryti įtakos į krašto politiką. ItKl psl. Kaina $1.50

Tvanai Argentinos šiaurėje

BUENOS AIRES. — Jau iš
tisą savaitę neat slūgstant is Pa
rana upės poįtvyųis yra ąp§ė- 
inęs dešimtis fąrmerių bepdruo 
menių šiaurinėje Argentinoje, 
kur daugiau kaip 1,000 gyven-. 
tojų buvo'priversti bėgti.

0 Prancūzų revoliucinis teis
mas 1974 m. nuteisė mirti Pierre
Pąrisau vien dėlto, kad jo pavar- pakeitęs.

DiL FA (JL Y. DAKG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

<938 S-Menne-m R d., Westchester, Iii
V ALANDUS: 3—y darbo dienomis h 

Kas antrą šeštadieni o—3 vai.
**U 5<M.-4/27. 562-2J2B
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KURUS Anna, gy vcuiusi 2103 
57th Ave. (Ciceroj 7).

MISIŪNAI Mykolas'- ir Marce
lė, 1941 m. gyveno:Čikagoje, r

SAKALAS Viktoras, Viktoro 
ir Bfonišlavos sūnus, gini. 1942 
m. Kaime. Patėvis — Karbon-

TEVAS |R SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
k > Telef.; GRovehill 6-2345-«

A 1410 So. 50th Ave., Cicero 
W Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos Iš W0PA,

U90 kil. A. M.

Lietuvio kalba: kasdien nuo pir- 
nudienio iki penktadienio 12:30 “ T;®) vai. pipet. - šeštadienį 
ir fteirmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Telef.: H Emlock .4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

K>OW THAT A PLUMP AND FRE5H- 

L00MNG PINEAPPLE HAS FOUND 
AHOME IN YOUR KITCHEN,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
TW4 PELICACt'.WELL.rr^rtJLPN'l 
BE EASIER.

R EZ-; GJ 8-08/4

DR. VV. LdbUY -udbLN A>
AkUSkKULA |g MQT£RV L4GOS 

GamcavLUvINE CHirlUSGlJA 
613X So* Kedzie Ave., WA 5-2670 

yalaoaos pa^ai suaiiaruną. Jei neat 
sine pm, sKaminiiU Mi 3-0uUi.

P. ŠILEIKIS, 0. P. 
vKlHyrcUM>rK91 tXibl A ę Aparaui - Prnezai. Med. Bar '"W dažai.' m11 pa s a i co įocnI ^Arch Su>»jpGrtsJ. U V L

Vau d—< at O—A Sesudieniais 9—> 
ojro M,, Chicago ili. OO6> 

iMt.. PMoswct 6-SUS4

Ant aukštųjų uolų (Tapyba)

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas: LAfayette 3-0440

naudingais patarimais sveikatas 
srityje.

Bendra antrašte “It’s your 
good health” (Į jūsų gerą, svei
katą), Dr. Brown Straipsnyje 
apie vidurius minkštinančias 
priemones (Laxative) rašo;

Vienas labiausiai kenksmin
gas plačiausai reklamuojamas^ 
mitas JTa, kad reikia “iškelti 
laukai kiekvieną dieną ir visuo-- 
met tą pačią vaalhdą. Kai kurie 
asmeny s.reguliariai ištuština sa
vo vidurius 'dusyk per dieną, 
kiti tik kas antrą ar trečią die
ną ir nereguliariais protarpiais, 
ir taip tie taip kiti yra absoliu
čiai normalūs. Storoji žarna yra 

(kaip ilgas minkštas vamzdis, 
įkurs tveria ilgai, o kartais trum- 
;pai. Gerai traktuojamas-jis sa
vo pareigą gerai atlieka per iš
tisus dešimtmečius.

,Dj. Brown toliau rašo, kad 
pirmoji pamoka, kurią reikia ge
rai įsidėti,y yra — eiti į'išeina- 
mąją tik kai pajunti paskatą; ir 
eiti nieko nelaukiant. Antra pa
moka- yra, kad viduriams nor
mavai funkcionuoti padeda iš
gėrimas kasdien po titinkamą 
kieki (2 ar 3 puskvortes, pints) 
vandens ir suvalgymas nemažes- 

f nio kiekio daržovių bei vaisių. 
• Tokio režimo prisilaikant jokie 
laksatj'vai nereikalingi. Tačiau, 
jei i|sitų§tiųąj^ syk j per dieną 
užeiną, kad iki 72 valandų (per 
3 dienas) nėra noro eiti j išvietę, 
vietoje laksatyvų dr. Brown pa
taria paimti mažą enemą (8 un
cijas) gryno šilto vandens ir jį 
viduriuose palaikyti penketą mi
nučių.

•PETKAS BIELIŪNAS
A34S So. CAiurutCiMA A\h. P hune; LAiayeUe 3-3572

k., Užpalių vals.
JASAITĖ Elena, Ądomo it- 

Marcelės Budreckaitės duktė; 
Turėjo brolius Antaną Tr Pra-

BUTKUS - YASA1TIS
14Al Sv. uruva cicero, 11L U’Uvoe; UJLyiupic 2-IIKW

PAIEŠKOMI ČIKAGOJE 
GYV. LIETUVIAI

DIJOK1EN6 Misiūnaitė Emi
lija, Motiejaus duktė, gimusi 
Vilniuje apie 1904, vėliau iste^ 
kėjusi už West.

GEDVILAS Antanas, Domo 
sūnus.

JANUKENAĮTe Maksimąyi-

sulation within watts and-ceil 
ing as well as in earthen berms; 
around the foundation, oriai-1 
Utian to seasonal sun atti
tudes. energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two HeatUator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy "^8.*

fireplacet were 
bp^Hatne Craftt, Inc^ floral 
PerK Hew York. Haaiitaior 
Fireplace, A Division of Vega 
TnddOries, Me. loddtorf to Mt. 
PleataTit, Iowa, mannfaetvra 
a comptoto bM wt 
fteetlawdlng and voit-;

«>—iwm wiiwiiwwmiitfM m mi nwnn— w ■■■■»> n i- m ----- ------------- — -

$WNT0 RASTO PAMOKYMAI 'S PAA!$K1H!MAJ
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS !R CHikukG^

S*ndra pratiki, spec. MOTfcxU hjc;
CfiMS. 2*52 WSST 5Sth $TX££T 

T.U PR A-iZiJ
OFISO V AL.; pirm., anirąa^ trečiaa 
j penkt. 2-4 ir t>8 vaL vak. bestadie 
aiais 2-4 vaL* po pietų ir“iifu Taik> 

pagąi susitarimą.

DR.1 IEONAS SE1BUHS 
ruSLES iR 

PRwhfATOS CHIRURGIJA 
63rd S JREHT 

VaL; aiiw'acL nuo 1—4 po pieuj. 
ketvirtai, nuo $—7 vai. vak. 

Ofiso telefu 776-2880 
Nsuja* raz. telef.: 448-5545

GEORGE F. RUDM1NAS
3319 So. L11UAMUA AVE. TeL: YArds 7-113S-1139
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"Visa darykite be murmėjimy ir svyravimu, kad būtumėte nepeik
tini ir tikri Dieve veikai, nebartini sugedusios ir iškrypusio* giminė* 
tarpe. Jg tarpe jūs žibate lyg Žiburiai pasaulyie". — Pil. 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kurt ®ūlo mums Evangelija, reikia nemurmėtį ir nesi
skųsti, kad musų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lio, bet ištikųnąi eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri- 
n-ų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy-

UETTTVIII PENSININKŲ Są- Vyb*S UHaikyl0^- 
jungos Valdyba šiais metais šaukia * VW Cno< yri fiwm ” kiskvlon*. Bot kur yra ml-
ilrSi susirinki™ kteikuuM ‘ "*“*'• ” "“*•

26 **' 2 Vf‘ P0*“6! Gage I “iTzAVIST, W15 WEST Uth STREET. CHICAGO, ILL WW9 

park Fieldhouse patalpose. Susiro-| |y RAjTQ TyRINtT0JA1
time kalbės kun. dr. J. Prunskis. Na- 
dai gaus Sąjungos įstatu knygutes ir------—------------ —-~ -—'—~:---------------------------- ----------------------------------------------
vietoje galės sumokėti nario mokes- „ -

dėl. metams. Į susirinkimą kviečia
ma atvykti ir pensininkai, kurie dar 
nėra įstoję i Sąjungą, bet norėtu įs
toti. Valdyba

(LACKAVV1CZ)

2424 WEST 69th STREET RL pubi c 74213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrginii 7-€67i
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloa Wa, HL £74-411)

' Gėlės visoms progoms
BEVt^LY SiLuS VEmAiYČUi 

Jf¥EU> I G d I K tfc i
Fotonai; 3-0*33 it FR

Taip pat naujoji Barbaras h
Gem Drishi^T Krautuvė

Ine DAISY STORE
?918 Southwest Hwy, Uoak Lawn, 

Tel. 4^-1318‘ ’

The home pictured above 
; doesn’t appear much different 
< than any typical suburban 
i home. But it incorporates en- 
%erm’-saving features fan de- 
'sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent It 
has two heat-circulaiing 
HealilaUr Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower rents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling ourhomes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Tts *T>ntenergy 
*76“ house was built to demon-

tel tetaotel ma <* these 
Improvements was approxi
mately 14.000 . /. projected to

UUDĖSIO VALANDOJ 1
i , ■ -- ' |

AlAŽElKAs EVANS I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI I
f <845 S». Wertem Ave. Air Conditioned Chapel mdl

.REpublic 7-8600-8601 facUiti~ 
wte cyreaa W u>« aierto gwifaet hiply&l teS—

DR. ANNA ball UN AS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIfS, 
IB G**XL6S UGGS
28M W. 63rt Street

valaados pągal susitarimą

LAKSATYVAi
Chicagos sveikatos komisio- 

nierius Dr. Murray C. Brown, M. 
D, kartkartėmis parašo ir spau
dai išsiuntinėja biuletenius su

REMOVE THE PINEAPPLE FROM BOTH SHELLS. HALVE ------
FRUIT LENGTHWISE. SLICE OFT COKE (T^p PORTION) gg 
CF EA0H QUARTER. CHUNK FKUlT. PUT BACK IN THE ” 
SHELL — W HAKES AN ATTRACTIVE SOa/ING DISH -į g?

— CHICAGOS LIETUVIŲ $aval- 
Lieriu Draugijos metinis narių susi
rinkimas įvyks sausio 28 < 7 vaL va
karo Chicago Savings Bendrovės pa- 
tapose, S. Western Avenue. Vi- 
si uari*. narės maloniai kvięčiami da 
lyvauti. Bus valdybos ir komisi’4 
gflBešjąai ir kiti Dfitelį- Po 
to kavutė

I3L K. A V. JUČAS 
UV-444) 5OI-4OU5 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
•uu2 in. wescfeR*. Ayfe. 
521* et. AESTbRN nv£ 

Telefonas atsakoma, 12 vai.

Uit. rtelKA^
OfMOMgTRiSFAS 

AAJLBA UETUVĮ&vAI 
<6irW 71*t St. — Tel. 737-5149 
ilLFia* ttKlb. mtĄUu u

cvuUfCl leiLDcs
n.. paga4 AUSUąom^. Uždaryta ae<

0R. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO takų 

CHIRURGIJA 
Tatof,695-Q633 

Fox Valley Medical Center 
A D SUMMIT STRfcfcT 

ROUTE ELGIM1 ILLINOIS

< \ — jru' 80 Tp.tM tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau 
. giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių sayo aporuus

* uėms ^munain^. ~
S^A — didžiausia lietuvių fraternaUnė organizacija — duoda gyvy- 
'b#s ąįįijraudą ir hgoįe pašali, kun yra pigL nes SUSTVIEr 

, ' \WMAS neieško pelno, o te kįa patamavimus savitarpinės 
pagribos pagrindu/' . .

SLA - jau tun daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą,.
JC epdrauda tikra ir saugt Kiekvienas lietuvis čia gali 

gauti" įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.Q0 
iki $10,000,00.

SI .A — jaunimui duoda gerą Taupprnaią Apdraudė • Endowment In- 
įurancp, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi 

- gyvenimo pradžiai.
5LA į- duoda VACKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrauda 
;^^/ jŽ ^I,^0.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams. /

\UA AKCTOENTALE ĄppRAUDA naudingu visokio amžiaus esmt 
m tris, rekomenduojama lie tavišky ’ KLUBU ir'draugi ty na- 

NįJž $1,009.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
■’/ į metus ii -

SLą — kuopos , yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus tr jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gaubite spausdintas informacijas, jeigu paraAysit:

Knygos bus išsiųs^, ftrbh Money Orderis
Dux pabustą* tvkiu adresu: _

Š A Jtt J i E N Į S.'

1739 Su. riaisled Su Chicago. iU. 60608

Dole
PrtiSAPPli

- V



RŪPINANT

REAL ESTATE
225-8700

Kaunas. Bendros vaizdas

nupirkite

KNYGA

$3.00
$2.00

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534

185 North Wabuh A™ 
2nd Floor Chicago, ffl. W«01

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

i.all Frank Zapolis 
MWA W.95th St 

GA 4-8654

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas T 
2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublic 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public < 

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

kė, kad išviršinis koinunizjno 
pasikeitimo -vaidinimas neturė
tų apgauti ainerikeėius maži
nant gynybą.
kraštų. Jų tikslai yrą tie patys 
— užvaldyti pasaulį. Kuų. dr. 
Smilga Amerikon atvyko 1955 
m. Jo tėvai buvo 12 metų Sibi-

] Siunčiu------- -------dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių į*ip«rrigojimij.

PAVARDft IR VARDAS _________ ____________________

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL "ESTATE FOR SALE

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P.' NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, III,. 60632. TeL YA 7-5980

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje. .

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų- skaity
tojus.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

TOOL ROOM AND 
LATHE MACHINIST

Experienced, only able to work 
At dose tolerance. Clean A-C 
shop. Top wages. Paid lunch. 
Call Mr. KONZEN

HELP WANTED — MALS 
Dtrb.'flinkv Reik it

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefomioti: 
476-7727 arba 523-93G7 

ALEKSAS ,

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

" DOMAS ŽUKAUSKAS , 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, M, 60609 Tel VI 7-3447

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

RJERRY PLAZA MOTEL
1007 Park'Ave., Hot Springs, Ark 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas. telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel. 
501-623-9814.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū
ras Marquette- Parko patogiausioj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. Įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virį' ^.500 lengvų pajamų mėtoms. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
jimas. Užteks' įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci
ja. vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir daug priedų. Sausų pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir-gražus butas gyventi. 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską Įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. Senutė nepa
jėgi. pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

Povilas P, Dangis, prezidentas 5
Susivienijimo Lietuviu Amerikoje

— Lietuvos šauliu Sąjungos 
Tremtyje išleista anglų kalba 
dr. K. Jurgėlos knyga “Lithua
nia: the outpost of ^Freedom” 
jau platinama. Užsisakant paštu 
kaina $10.60. čekius siųsti cv 
iždininkui: Stasys Bernatavi
čius 1513 So. 48th Court Cicero, 
Ill. 60650. Knyga vertinga — 
įsigykite. . (Pr.)

šaulių organizacijos-JieniJ paramai
Tuo būdu užmezga-;tos apylinkės tautiečiui 

ryšiai 
r stiprinama or-Vdomajam laikotarpiui.^

— Dėkui mūsų nuolatiniam 
rėmėjui Vyt. Petrauskui, gyv. 
Marquette Parko apylinkėje, už 
prenumeratos pratęsimą be ra
ginimo ir už ta proga atsiųstus 
$8 Mašinų fondui ir $2 už ka
lendorių. Taip pat dėkui Ben. 
Skibarkai už $4 auką.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

aukštus, nes lošėjai tiki, kad 
13 numeris yra laimingas. Nor 
maltuose metuose 13 diena 
daugiausia būna penktadie
niais ir tai sudaro daug bai
mės prietaringiems.

Užsakymus su Money orde- 
--------- i: “Naujiems”, 1739 S. 

Halsted St, Chicago Ill. 60608.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road .* Chicago, Ill. Virginia 7-7747

VISĄ turtą užrašė 
ASMENIŠKAI JĖZUI

Los Angeles Time iš Londono 
praneša, kad vienas senas mo
kytojas Ernest Digweed prieš 
mirdamas parašė Testamentą, 
kuris Britanijos Public Trustee’s 
ofisui sudaro nelengvą teologi
nę problemą, r Velionio turtas 

Portsipounthe — $44,000 
suma, bet testamente 

i Jėzui Kristui 
tą turtą Jėzus 

gaus “kai grįš Į -žemę kara
liauti“, .bet su sąlyga, kad Pub
lic Trustee. įstaiga nustatys 
Kristaus tapatybe..

Portsmoutho advokatas, ' ku
riam pavesta tą testamentą tvar 
kyti, prisipažįsta, kad jo laukia 
dideli sunkumai. “Stambiausią 
klūtis tame testamente bus' įro
dyti kas • yra- Jėzus, tikrasis 
Kristus, kadangi įvairūs žmo
nės įvairiai Jį įsivaizduoja,”. 
Advokatas sakė eisiąs kitų, ad
vokatų nuomonės atsiklausti...

Testamentą palikęs 81 metus 
amžiaus išgyvenęs Digweed bu
vo vienišas, gyveno užsidaręs ir 
jokių giminių-neturėjo.

Didžiausias kailių 
pasirinkimai

P11 vlenlntelj
Uetuvj tadUninką įfĄ 

(p, Chlc*K©le -----
V^NORMANĄ 
JmKKBURŠTEiNĄ

263^826 
ir

677-S48S 
/HmKSw <bato>

SIUNTIMAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

1333 So. Halsted Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANTINAS

- ♦ 1908 m. Atlante nusken
do prancūzu keleivinis laivas. 
Visi žmonės žuvo, išskyrus 
vieną. Jis keliavo 13-je kaju
tėje. Monaco valstybėlėje vie-

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St. Chicago, TH. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rOiles (valrlg preldy.

MAISTAS tž EUROPOS SANDtLIŲ.

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti' šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų! Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
CaippbelL Viiš S500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW.- 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas I vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
. , Notary Public

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

riipihimj) z____________________ ' - >
Dr. A. J. Gutsen — DANTYS, jų priežiūra, avriLata Ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ’■ - ■ 
Minkštais viršeliais tik ______ . _

Dr. A. J. Gusson — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONOS.
Kelionės po Europa (spūdžiai. Dabar tik_________

★ Pasakyti tiesą šiais laikaisi 
yra pats svarbiausias reikalas ir, 
būtiniausias, uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

- SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už S1.25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiusime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

ino darbuose- Ji pati ir jos gi
minės išliko lietuviais, nors 
buvo šimtmečius svetimųjų 
įtakoje. Dėkui už laišką ir už 

. v auka.
— Karolis Milkovaitis saulių

s-gos pirmininkas praėjusių’ Kazys Aizinas iš Marųuet- 
metų bėgyje lankė dalinius Ka-, le Parko apylinkės kiekviena 
nadoje ir JAV. Pirmininkas nu-’proga paremia Naujienas. Dė- 
mato. kiek sąlygos leis, ir šiais kui už ankstybą prenumeratos 
metais lankytis daliniuose ir su- pratęsimą ir už dešimkę Nąu- 
sitikti su šaulių organizacijos j j ienų paramai. Taip pat dėkui 
veikėjais. Tuo būdu užmezga-; tos apylinkės tautiečiui, užsisa- 
mi artimesni ryšiai su dalinių 'kiusiam Naujienas 3 mėn. ban- 
vadovybėmi 
ganijacija.

— Dr. Balčiūno vadovauja
mas Lietuvių komitetas Ameri
kos 200 metų sukakčiai pami
nėti šių metų vasario 5 dieną 
Šaulių salėj ruošia banketą. Vi-( 
si privalėtų apsirūpinti tikėtais 
iš anksto, kad vėliau neliktų be 
vietos. Geriausia kreiptis į A. i 
Repšienę, 1016 Linden SL.Bell-* 
wood, IU. 60104.

— Ponia Anna Schwager, ‘ nas. Pratęsdami

• Moderniu politikierių reikia 
laikyti Prancūzjos vyriausią 
mokesčių rinkėją Michel Parti- 
celli, mirusį 1650 m. Penkis me
tus jis laikė santykių su visuo-Į 
me štabą, kurie kūrė apie jį bk>- ( 
gus anekdotus pagal teoriją, kad 
žmonės yra patenkinti, kai jie 
gali, ką nors pasakyti prieš mo- riu siusti 
kesčių rinkėją.

MACHINE REPAIR MAN
Must have experience with punch 
press, drill press equipment. Perma
nent positions. Must have own tools. 
E. O. E.

BELL ELECTRIC CO.
778-6111 Ext. 48 .

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga'

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina §3.. Su legališko- 
mis formomis — 53.50.

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Šiemet tuėjo 60 metu. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmft 
aui Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui ikel 
biamu Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi dr kovoja ui Lietuvos Ir pavergtu Uetuvhj laisvę 
neidamos ir nesidėdamoi i sandėrius su okupantais ar Ju IgaHo 
tintais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupei, Ju bendrar Instta- 
djas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą Hali pasimetimo, reto- 
tikos ir -poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
rkelbdama platinimo vaju kreipiasi visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzAiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalu renessaa.
KAINUOJA: Chicago]® Ir Kanadof® metimi — SJO.OO, pvsa! metp — $1<JC, 

trims min. — $$30, vienam men. $3.00. Kitoea JAV vietota metams 
— $26.00, puse! mėty — vienam mėn, — $X50. Užsieniu*- 
se —" $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama aavalty ne mokama L

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENtS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. GusMn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1903 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimų. __z._____________________ L.___ $8.00

melais, bet pavardės prašė ne
minėti. Dėkui. Taip pat dėkui 
visiems Kanados lietuviams, 
pareiškusiems norą susipažinti 
su Naujienomis. Tam tikslui jos 
yra siunčiamos 2 savaites nemo
kamai.

— M. Vasiliauskienė iš Mon- 
trealio tarp kita taip rašo: “Pas 
mus iki šiol buvo ramu gyven
ti ir saugu gatvėse dieną ar nak
tį. Tik dabar darosi politinė 
maišatis, kai nori Quebeka at
skirti nuo Kanados. Skirtingos 
kalbos per radiją kelia vienų 
prieš kitus neapykantą, kuri 
gali pavirsti į kerštą. Po pasau
linės sporto olimpiados įskyla 
įvairūs nesusipratimai, dau- 
daugiausia dėl milijoninių sko- yra 
Ju mokėjimo. Taigi blogų žinių | pinigų 
ne tik Amerikoje, bet ir Kana-[ užrašytas pačia 
doje jau netrūksta”. Dėkui už (asmeniškai, ' ir 
laišką ir už ankstybą prenume
ratos pratęsimą. Prašome rašy
ti iš Montrealio lietuvių gv-veni- 
mo ir jų veiklos.

— šy. Kryžiaus ligoninė Mar
quette Parko apylinkėje ruošia 
namuose sergantiems slaugių 
kursus. Be pagrindinių slaugy
mo dalykų bus dėstoma fizi
nės terapijos, socialoginės glo
bos ir maitinimo teorija bei 
praktika. Kursai prasidės vasa
rio 21 d. nuo 9:30 vai. ryto iki 
vidudienio ir tęsis 6 dienas. In
formacijas teikia ir kursantes 
registruoja Mrs. Lucille Meyer, 
tel. 434-6700, Ext. 238.

— Sporto ir Vasarojimo pa
roda bus vasario“ 18—27 d./Chi
cagos amfiteatre.

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas gailina užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. AtsiminimaL Išeivio Dalia 
yra naturah ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Krivy* sausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS 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 S1J0. Yra taip pat 
išversta i anglu kalbą.

AA Zosčenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

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

Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, (LL. ė060t 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu <r pridedant 

čakj ar piniginę perlaidą.

SZOO
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekf arba money orderL prie 

nurodytos kainos pridedant SOe. persiuntimo išlaidoms.
_________ _

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

RENTING IN GENERAL 
N u s m a a

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ 

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprilo 
gyventofus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

Kanados lietuviai, nežiū
rint blogo pašto patarnavimo, 

! gausiai skaito ir remia Naujie- 
prenųmeratą 

Brookfield, III., aplankė mus su atsiuntė po penkinę Naujienų 
gražiu laišku ir gerais linkėji- paramai: ponia V. Valiutas iš 
mais, kuriuos atlydėjo dešimke La Salle apylinkės prie Montre- 
Naujienų paramai, vis raginda- alio, ir Juozas Pikelis iš Torom 
ma laikytis vienybėje Lietuvos to. Tos apylinkės tautietis už- 
laisvinimajr lietuvybės išlaiky- sisakė Naujienas vieneriems

— Kun. dr. Zenonas A. Smil
ga, Middletown, Conn, Ameri
kos Lietuvių Kunigų Vienybės 
pirmininkas, pasikalbėjimu su 
Catholic Light redakcija pareis- nas viešbutis turi du tryliktus

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje sisiiomet uoliai rūpino-, 
si Lietuvos reikalu s. Mūsų organize ei j u yra įsijungti^ į Aule' 
rikos LicLuviii Taryba, kuri nuo put okupacijos pradžios vado 

Lietuvos išlaisvinimo kovai- \ isus savo narius ir visus 
► alios lieluvais skatiname gausiau dalyvauti VASARIO 16 
niuosc, panaudoti visas progas kel ai balsą <L1 Lietuvos 

išiaisvmimo ir skirti aukas ’ LIETI VOS laisvinimo reikalams, 
pasianciaut jas AMERIKOS LIETI VIE TARYBAI, kuri apjun
gia įvairias lietuvių politines ir pasaulėžiūrines grupes Lietuvos 
laisvinimo pastangose.

Tegu 1918 m. VASARIO 16 laisvės šauksmas uždega, ir šian
dieną mūsų širdis dirbti, aukotis, pasišvęsti Lietuvos laisvinimo 
pastangoms, vadovaujant AMERIKOS LIE11 \ IŲ TARYBAI.

IŠNUOMODAMAS kambarys su Mil* 
nuo komunistinių tuve. atskiras įėjimas, vyresnio am

žiaus moteriai ar vyrui. Skambinti 
776-377.

BEST THINGS IR UFt'

>:<!*


