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į Kiek pabrango

Gerokai didinamos

Buvęs Belgijos premjeras Frerė Oraan, vienišas stovi Briuselio parke. Belgi
joje iškrito daug sniego, kaip Chicagoje ir kituose Amerikos miestuose. Premje
ro statula yra apsnigta, kaip ir Chicagos statulos.

Ir Winrapege “šilta” 
gavo iš užpakalio .šešių vago-' Vasario-1 dieną iš Winnipego 
nų Ravenswood traukinėlį ar iš- išsiųstame ir Chicagoje vasario VI- -VI. • ' • 1 _ T-V__ 'f

THE LITHUANIAN DAILY

I

VOL. LXIL Chicago, Ill. —Pirmadienis, Nasario-FebruaryFrice 15c
Periodical Division 

““ Washington, D. C. 20640

Keturiems traukinėlio vagonams nukritus 
13 žmonių užmušta, 171 sužeista 

. . Į 1

CHICAGO. — Trylika (nors per TV buvo skelbta, kad 15)) 
žmonių užmušta ir 171 sužeista penktadienį apie 5:30 vai. vakaro 
kai Lake-Dan Ryan traukinėlio 4 vagonai sąsūkoje viršum Wa
bash ir Lake gatvių sankryžos išriedėję iš bėgių — du iš jų nu
krito per 20 pėdų į gatvę, o kiti du liko pakibę ore.

Neišaiškinta, ar aštuonių va-|: 
gonų Dan Ryan grįžtančių iš dar
bo žmonių pilnas traukinėlis už-1 •

šokimas iš bėgių Įvyko Dan Ryan 
traukinėliui minėtoje sąsūkoje 
pavartojus tabdžius, išvengti su
sidūrimo su Ravenswood trauki-1 
nėliu. Vienos liudininkės pareiš
kimu, Dan Ryan traukinys Wa
bash-Lake gatvių vingyje suk
damas Į vakarus važiavo negrei
tai.

Gelbėjimo veiksmai visą va
karą buvo perduodami per tele
viziją ir parodė daug gelbėtojų 
tikro pasišventimo ir pasiryžimo 
scenų. Beregint Į nelaimės vie
tą atskubėjo policija, gaisrinin-

4 dieną gautame laiške rašoma: >

“Nuo Naujų Metų mūsų oras 
tikrai pasikeitė. Dabar jau dau-, 

. giau kaip savaitė mes turime be
veik kiekvieną dieną apie 30 laip
snių aukščiau (šalimo). Stačiai 
neįtikėtina. Šiandien net trupu
tį palynojo. Beabejo, ilgai taip 
nebus ir vėl atkrisime Į “norma-? 
lią” žiemą. \

* ” I

Winnipegas yra šalčiausios 
Kanadoje provincijos — Mani- 
tobos sostinė, kur dažniausiai 
per ištisą ilgą šaltą žiemą ato
drėkio n ebšna*

' ligoninių personalo pagalbinin
kais, kurie nešė iš nukritusių ir 
kabančių vagonų sužeistuosius 
ir jau nebegyvyvus, visus be 
skirtumo gabendami į ligonines, 
kur apie nelaimę perspėtas per
sonalas skubiai teikė reikalin
giems pirmąją pagalbą, o rim
čiau sužeistuosius paliko tolimes
nei medikų globai.

Blogiausiai buvo su nukritu
siais vagonais, kuriuose kai kurie 
keleiviai buvo suplokštusių va
gono Įrengimų prislėgti. Gelbė
jimą, be to,K sunkino blogas 
oras ir šaltis ir faktas, kad ne
laimė Įvyko pačiu judriausiu 
laiku, kada žmonės iš darbų už
pildo gatves.

Skaitant užmuštuosius, žmo
nių aukų skaičiumi tai buvo di
džiausioji CTA traukinėlių ne
laimė CTA istorijoje. Tik 1936 
m. ’lapkričio 21 dieną North 
Shore traukiniui atsitrenkus į 
kitą traukinį į Granville stotyje 
buvo užmušta 10 žmonių.

Ašigaliai susimaišė?
Chicagoje dantimis kalena, 
Sydnėjuj prakaitą šluosto

SYDNEY, Australija. — Tuo 
metu kai daugelyje Jungtinių 
Valstybių vietų žmonės sniego 
pusnyse braido ir nuo šalčio dan
timis kalena, žiniomis iš Syd
ney, Australijoj “doros brigada” 
turi vargo kovodama su nuoga
liais pajūrių pliažuose,'remdamo
si nuostatais, draučiančiais vie
šose maudyklose praktikuoti nu
dizmą, tai yra maudytis visiškai 
išsirengus. Sydnėjuje tempe
ratūra pasiekė karščio rekordą 
— 104.7 laipsnius Fahrenheito, 
o Australijos Pietinėje Valijoje 
(New Wales), Liverpoolyje, net 
108 laipsnius.

Šaltas ,
Saulė teka 6:59, leidžiasi 5:11
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HELSINKIO PAŽADAI NERVUOJA
KREMLIAUS VALDOVUS

“Laiko vogimas”
Taip vadinamas ‘laiko vogi

mas” darbininkų ir tarnautojų 
tarpe yra Įprastas ir dėlto nela
bai kas kvaršina galvą. Tą klau
simą patyrinėjus, pasirodo, kad 
per 40 savaitinių valandų dar
bo, darbininkas “nuvagia” 3 va
landas ir 45 minutes. Kitaip sa
kant, darbininkas sąžiningai sa
vaitėje dirba tik 36 vai. ir 15 m., 
bet atlyginimą gauna už 40 dar
bo valandų.

“Nuvogtą” laiką paverčiant 
pinigais, gaunasi 70 bil. dol. Į 
metus, kuriuos Amerikos ūkis 
išmoka darbininkams ir tarnau
tojams dovanai.

Šaltis pakeis • 
prezidento planus 
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Carteris, ekonomistų ir 
biznierių patariamas, buvo nu
matęs laike 2 metų 31 bil. mo
kesčius mažindamas, palikti ame 
rikiečių kišenėse. ' Bet šaltis 
planus verčia aukštyn kojomis. 
Atsiradusių dėl šalčio virš 2 mi
lijonų bedarbių išgąsdino kon
gresą ir jis jau mano tuos mo
kesčių mažinimo keliu numaty
tus 31.2 bil. dol. išdalyti dar šie
met’ amerikiečiams, nelaukiant 
kitų metų.

BBENDRUOMENĖS CICERO
'"’^APYLINKĖS DARBAI

Praeitą savaitę įvyko Lietuvių 
Bendruomenės Cicero apylinkės 
narių susirinkimas, priimtos at
skaitos ir ateinantiems metams 
išrinkti šie asmenys JAV Lie
tuvių Bendruomenės Cicero apy
linkės valdybom A. j Ašoklis, L. 
Dubauskienė, Bronius Dunda, Z. 
Juškevičienė, D. Liepienė, Stasė 
Norkienė, St. Pranskevičius, E. 
Purtulienė, ir A. Zumaras. Re
vizijos komisijon išrinkti: A.

Dažnas markės 
nuvertinimas

BONA. — Vokietijos ekno- 
mistai sako, kad dažnas markės 
^nuvertinimas dolerio atžvilgių, 
yra blogas ženklas Vakarų Vo
kietijai. Jis kelia Vakarų Vo
kietijoje gamybos kaštus, ver
čia didinti darbininkams uždar
bius ir mažinant V. Vokietijos 
prekių pardavimą Į užsienį. 
Vienkart, markės nuvertinimas 
išvaro V. Vokietijos kapitalą į 
užsienį, kur yra pigesnė rinka.

V. Vokietijos gamyba ir Įmo
nių egzistencija, bei darbininkų 
pragyvenimo šaltiniai priklau
so nuo gaminių eksporto. Gami
nių išvežimo mažėjimas yra di
delė rizika. Apie j8O% V. Vo
kietijos išvežimo duoda nuosto
lius, o atleistieji iš darbų dar
bininkai suvalgo santaupas.

UŽSIENIO INVESTACIJOS

Užsienio bendrovės ir pavie
niai asmenys 1974 m. investavo 
kapitalą Į 252 Amerikos gamy
bos įmones, 1975 m. — 159 ir 
1976 — 250.

ROBERT BERGLAND 
Secretary of Agriculture

Robert Eergland yra žemės 
ūkio sekretorius. Savo laiku 
jis pavyzdingai yra tvarkęs fer
merių reikaliįs Vidurio vnkaruo 
se- Manoma, kad jis bus pajėgus 
tvarkyti krašto žemės ūkį. Jis 
turi pamėgimą savo kabinete 
praleisti po 16 valandų, nori vi-

Tauginas, D. Motušienė ir V. sus raštus perskaityti ir atsa- 
Donis. kymus paruošti.

Amerikiečiai nori 
taikos.

Senaisiais laikais romėnai pa
tirties vedami sakydavo: “Nori 
taikos — ruoškis karui”. Bet 
laikams keičiantis, keičiasi ir 
žmonių “patirtis” ir galvosena: 
amerikiečiai jau kelia balsą, jog 
neatsiževlgiant Į pavojus, reikia 
nusiginkluot, Esą, tik tokiu bū
du, nusiginklavus, galima bus iš
laikyti taiką. 

I

Prez. Carteris pataikaudamas 
rinkėjams, yra pažadėjęs suma
žinti ar net ir visai panaikinti 
atominius ginklus taipgi ir kitus 
visų rūšųi ginklus. To sieks 
sekr. Vance kovo mėnesyje nu
važiavęs Į Maskvą pas Krem
liaus ponus.

Pasak Chicagos Sun-Times, 
naujoji Amerikos administraci
ja mato, jog tikras Amerikos 
saugumas bus galima išsaugoti 
keliais ginklais, nedaugiau. Ame
rikos kongresas ta linkme/ esą, 
gali padėti patvirtindamas P. C. 
Warnke ginklų kontrolės ir nu
siginklavimo įstaigą viršininku,

WASHtNGTINAS. — Prez. J. 
Carteriui pritariant, kongresma- 
nai sau ir kitiems administraci
jos pareigūnams padidins algas 
iki 30%, pradedant vasario 20 
d.

Kongreso nariams algos padi
dės 57,500 dol. plius išlaidos. 
Vyriausybės kabineto nariams 
atlyginimai bus pakelti iki 66,- 
000, vyriausio teismo nariams 
— iki 72,000 metams. Taigi auk
štiesiems Įstaigų viršininkams 
atlyginimai bus pakelti 10% iki 
47,500 dol.

Algų pakėlimo klausimą kon
grese iškėlė paskutinėmis dieno
mis prieš pasitraukiant prez. G. 
Fordas. Prez.- Fordas 22,861 
aukštojo rango administracijos 
pareigūnui siūlė algas pakelti 
11.9%, bet kongresas linkęs al
gas pakelti 28.9%. žemesni fe- 
deralinių Įstaigų tarnautojai, ku
rių yra 2.8 mil., į algų pakėli
mo plan ą neįskaitomi.

DIDELI NUOSTOLIAI
WASHINGTONAS. — Amerikos 
kongresas, bestudijuodamas pre
zidento Carterio ekonominio sti
mulo programą, apskaičiavo, 
kad užgulęs šiemet Ameriką šal- 

, tis pridarė žmonėms nemažų 
nuostolių: amerikiečiai asmeniš
kų pajamų neteko apie 15 bili
jonų dol.

Kongreso komitetai nesutaria, 
ar prezidento siūloma dviejų me
tų 31.2 bil. dol. mokesčių nuo- 
daida turi būti priimta, padidin
ta aš sumažinta, ar dar kaip nors 
kitaip pertvarkyta. Manoma, 
kad 31, bil. dol. suma bus dar 
šiemet išdalinta mokesčių mo
kėtojams.

NUSIKALTO UNIJŲ 
PREZIDENTO SŪNUS

DETROITAS. — Richardas 
Fitzsimmons, sūnus timsterių 
unijos prezidento, yra apkalti n- torius. Jis yra pasiryžęs neleisti 
tas kartu su kitais dviem žmo- turtingoms bendrovėms išnau- 
nėmis išeikvojus pinigų iš tims- doti žemėse esančių turtų ir 
terių fondo. Jie neteisėtai tims- kirsti miškų. Jis planuoja viską 
terių pinigais nusipirko sau ir taip sutvarkyti, kad valstybė 
dar 21 timsterių unijos parei- galėtų gauti didoką dalį josios 
gūnams gyvybės padraudas. turimų turtų.

MASKVA, Rusija. — Sovietų vyriausybė praeitą penktadienį 
Įsakė judriam ir gabiam Associated Press reporteriui George A. 
Krimskiui išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos. Maskvos .valdovams la
bai nepatiko, kad Krimskis pranešė savo agentūrai pirma, negu 

‘ sovietų žinių agentūros informavo rusiškų laikraščių skaitytojus.

Reikalas ėjo apie sovietinį • 
poetą Aleksandrą Ginzburgą. 
Praeitą savaitę sovietų policija, 
suimdama visą eilę nepatenkintų 
Rusijos piliečių, kurie drįsta vie
šai reikalauti platesnių pilietinių , 
teisių, suėmė ir Gitnzburgą. Pa
sirodo, kad šitas poetas, be poe
zijos, priklausė ir prof. Sacharo
vo disidentų grupei, kuri be pa
liovos reikalaus vykdyti sovie
tų konstituciją, kurioje Įrašytos, 
bet nepildomos kai kurios pagrin
dinės piliečio .teisės. Ginzbur
gas jau anksčiau buvo įspėtas, 
tardytas ir suimtas, bet jis ne
atsisakė nutraukti ryšių su disi
dentais. s

Reporteris A. Krimskis, mo
kąs* kalbętf Pusišk'ar, * pasiuntė 

žinią i Londoną žymiai anks
čiau^ negu sovietų spaudoje pa
sirodė žinutė apie Ginzburgo are
štą ir apklausinėjimą. So v. Rusi
jos valdovams labai nepatiko 
Krimskio pranešimas, praskam
bėjęs po Amerikos, britų ir pran
cūzų laikraščius. Sovietų pa-rei- 
gūnai Krimskį pavadino šnipu, 
bet jie negalėjo paneigti jo pa
skelbtų žinių. Jie būtinai norė
jo nustatyti, kokiu būdu Krims
kis galėjo .gauti žinią apie Ginz
burgo areštą tą pačią dieną, kai 
jis policijos buvo suimtas ir tar
dytas. Atrodo, kad reporteris 
Krimskis gauna tikslias infor
macijas iš pačių tardomų rusų.

Sovietų valdžios leidžiama ir 
policijos kontroliuojama Litera- 
turnaja Gazeta reporterį Krimskį 
dar kaltino kitais nusikaltimais. 
Jis davinėjęs rusams dolerinius 
čekius, kad jie galėtų užeiti į do
lerinę krautuvę ir pigiau nusi-. 
pirkti jiems būtinai reikalingų 
prekių. Kitose krautuvėse rusai

žemė ir akcijos?
1976 m. vidutiniškai žemės 

vienas akras Ulinojuje kaštuoja 
1,497 dol., Floridoje — 708 dol., 
Arizonoje — 121 dol., Arkanso 
— 463 dol. ir 1.1.

Laike vienų paskutinių metų 
žemės akras pabrango Illinojuje 
41%, Floridoje — 4%, Arizono
je — 3%, Arkanso — 17%. Gi 
per paskutinius penkius metus 
Ulinojuje vienas akras pabrango 
198%, Floridoje — 86%, Ari
zonoje— 50%, Arkanso— 67%.

B et vertybės ‘popieriai, T ku
riuos daug kas deda vilčių kovo
jant su infliacija arba norint 
pasipelnyti, kaip, pavzdžiui, Lie
tuvių Fondas, kaštuoja tiek pat 
kiek jie kaštavo 1966 m., kitaip 
sakant, stakų vertė per tuos 10 
metų nei kiek nepakilo.

Daugiausiai vertė pabrango, 
tai geros kokybės stambių brang- 
akmenų. Pavyzdžiui, Kolumbi
joje plačiai randamų smaragdų 
(esmeraldų) vienas karatas šian
dien kaštuoja 6,000 dol.

Burns nepatenkintas

. kuri prez. Carteris yra pristatęs, minėtų prekių negali gauti, nes r T AO A a

WASHINGTONAS. — Fede
ralinės rezervų tarybos pirmi- 

’ninkas A. F. Bums nepatenkin
tas prez. Carterio planu Ameri
kos ūkiui atgaivinti, bet jis kon
greso komitetui pareiškė, kad 
planą vis dėlto remsiąs. Jis tik 
-manąs, kad 31 bil. dol. tam tiks
lui, išdėstytų keliems metams, 

, neturės įtakos, nėra reikšmin-

CECTL ANDRUS 
Secretary of Interior

Advokatas ir buvęs guberna
torius Cecil Andrus yra dabarti
nių JAV vidaus reikalų sekre-

paprastose krautuvėse prekių 
nėra. Associated Press vadovybė (vgas. Jis manąs, kad ūkiui atgai- 
žino, kad panašiai elgiasi kiti.vinti ir jį pagyvinti geriau bū- 
laikraštininkai dirbantieji Mas
kvoje. Dolerinės krautuvės yra 
sudarytos užsieniečiams, kad jie 
galėtų palikti rusams būtinai rei
kalingų dolerių. Už rublį sovie
tų valdžia užsienyje nieko negali 
nupirkti, n es jis yra bevertis. 
Krimskis nepaneigia tvirtinimo, 
kad jo pasirašyti čekiai galėjo 
pateikti j,v^Iaskvos dolerines, 
nes užsieniečiai tiktai tose krau
tuvėse gali nusipirkti reikalin
gų maisto ir kitų produktų.

Londonas, Anglija. — Ne tik 
Anglijoje, bet ir kitose Europos 
valstybėse labai atidžiai sekama 
Krimskio byla. Visi žino, kad 
Helsinkio aktai įpareigoja sovie
tų valdžiai juos pildyti, gerbti 
sovietų piliečių teises. Belgrado 
konferencija dar toli, bet disi
dentai jau kelia balsą ir reika
lauja tų teisių. Krimskis prane
šinėjo apie krašto gyventojų nuo
taikas. Visi seka ir prezidento porteriams važiuoti namo.

tų pasitarnauta suteikiant as
menims ir įmonėms nuolatini mo
kesčių sumažinimą.

Ekonomistas Burns labai nei
giamai pasisakė dėl 50-ties dol. 
dovanos, kurią prez. Carteris ža
da durti kiekvienam Amerikos 
piliečiui. Jis sako, kad tų pini
gų iždas neturi. Jis juos turėtų 
skolintis.

Amerikos ekonomija sunkiai 
kvėpuojanti todėl, pasak Burns, 
kad biznieriai vengia investuoti 
kapitalą. Nuolatinis mokesčių 
sumažinimas ir mokesčių kredi
tas paskatintų daugiau kapitalo 
investuoti į įmones ir biznius.

J. Carterio nutarimus. Kiekvie
nam aišku, kad Krimskio išsiun
timas gali turėti įtakos j visą 
dentės politiką. Prezidentas J. 
Carteris gali įsakyti sovietų re-
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Pirmasis tarnavimo komuniz
mui požymis yra patriotų ir jų

Eurokomunizmas be kaukės. Komunistų internacionalo 
konferencija. Patriotizmas yra didžiausias 

komunizmo priešas
Praeitu savaitę rašiau apie ko-,da tris pagrindines komunizmo 

m muštinio veido grimorius ir 
apie Eurokomunizmo kaukę. Pa
žiūrėkime, kas slepiasi po ta 
kauke ?

1976 m. gegužės mėn. Vengri
jos Tihany mieste įvyko komu
nistų internacionalo konfefren- 
cija nagrinėti temą “Detentė ir 
revoliucinis procesas”. Konfe
rencijoje dalyvavo kompartijos 
vadai, teoretikai ir ideologai iš 
45 kraštų, jų tarpe Eurokomu
nizmo elitas, išskyrus prancū
zus.

Konferencijos eiga ir nutari
mai aprašyti World Marxist Re
view žurnalo rugsėjo numeryje. 
Ten pareikštas įsitikinimas, kad 
komunizmo pergalės procesas 
vystosi i įvyks be atominės 
destrukcijos, o detentės ir tai
kingo sugyvenimo situacijų pa
sekmėse. Apie tai žurnalas taip 
rašo;

— Konferencija nagrinėjo iš 
marksistų - lenininstų pozicijos 
plačios apimties problemas są
ryšyje su civilizacijos ateitimi 
siekiant taikos, pratęsiant de- 
tentę, socialinį progresą ir ko^ 
vojant prieš imperializmą. Dė
mesys buvo sukoncentruotas į 
sekančias problemas: detentės 
bei taikingo -sugyvenimo vieta 
ir prasmė pasauliniame revoliu
cijos procese, detentės santy
kiai Su klasių kova, revoliucinių 
j;ėgų vieningumo stiprinimas, 
šių dienų proletarinio interna^ 
cionalo priešimperialistihis judė
jimas.

Kyla klausimas, kas sudaro 
tas revoliucines jėgas, kurios 
turėtų vesti komunizmą Perga
lėn Z Į klausimą atsako dr. Fred 
C. Schwarz Christian Ahti-Com- 
munisin Crusade biuletenyje. 
Sausio 15 laidoje jis nagrinėja 
minimo žurnalo išvadas -ir ran-

jėgas:
1. Pasaulinio komunizmo tvirto 

vė, įskaitant Sov. Sąjungą ir jos 
komunistinių kraštų sąjunginin
kus. Jų visų karinė, ekonomi- Į 
nė ir propagandinė jėga suda
ro milžinišką galią. Propagandi
nės jėgos įrankiais, yra laisvųjų 
kraštų komunistinio veido gri- 
moriai.

2. Tautinio išlaisvinimo sąjū
dis, j kurį įeina ne tik laisvini
mas buvusių kolonijų, bet ir sie
kimas panaikinti jų artimus ry
šius su JAV. Tas sąjūdis pa
dėjo išplėsti komunizmo įtaką 
pietinėje Afrikoje, Angoloje ir 
Mozambike, veikimo gairės nu
statytos link Rodezijos ir Pietų 
Afrikos. Tas pat nacionalinio 
laisvinimo idėjos bei jėgos nu
kreiptos į Panamos kanalą, Porto j 
Riko ir kitas Karibų valstybėles..

3; Komunistų veikla nekomu
nistinių kraštų viduje sudaro ne
paprastą daugybę šakų. Jos api
ma pastangas kontroliuoti dar
bo unijas, turėti įtakos laikraš
čiuose ir apskritai žinių tarny
bose, silpninti karines pajėgas, 
ardyti sekimo įstaigas, kalti prie 
gėdos stulpo patriotus ir patrio
tizmą, infiltruoti bažnyčias, kel
ti konfliktus, painiavas ir chao
są. Anglijoj ir Australijoj jie 
turėjo apčiuopiamo pasisekimo 
darbo unijose. Amerikoje sukū
rė nepasitenkinimo, netikrumo 
ir nepasitikėjimo atmosferą, ka-1 
tūmo jausmą ir suniekino pa
triotizmą bei senusius idealus. ;

Apie virš minėtas jėgas World 
Marxist Review taip rašo:

— Vieningumas ir bendradar
biavimai tų trijų pagrindinių re
voliucinių jėgų mūsų eroje yra 
svarbiausias .pasaulinės politikos 
dalykas. Jų sutartiniams veiks
mams tarptautinėse scenose yra

*>

VILNIAUS KATEDRA IR VARPINĖ

sudarytos daug palankesnės są- nuotame judėjime. Pavyzdžiu 
lygos taikos ir progreso sieki- yra Kuba, kainuojanti Sov. Si
mams. Tai yra matoma iš pra- jungai vieną 'milijoną dolerių 
tęsimo taikaus sambūvio ir de- kiekvieną dieną, bet dabar ku- 
tentės dėl gerėjančios tarptauti-1 biečiai su kaupu atidirba, lais- 
nės padėties mūsų koordinuotai. tydami krauju Afrikos smėlį.

Todėl visi privalo kooperuoti ir, 
jei reikia, paaukoti savo tauti
nius reikalus aukštesniems pa
saulinio proletariato tikslams. 
Dėl to labai svarbu, kad. komu
nizmas išliktų nesužalotas Sov.
Sąjungoje, norintVatsiekti pa-] organizacijų neigimas, palaips- 
C* OTT Y 11 c* . d Al -n J n zsl

kovai ir veiklai.
Konferencija užgyrė proleta

rų internacionalo veiklą arba 
doktriną, kad net mažiausia kom
partija yra labai svarbi koordi-

Praeitos savaitės rašinys su
silaukė kritikos piktoku laišku. 
Jame rašoma, kad Kolakowskio 
vardas yra ne Lesžak, bet Lesz- 
ka. Ta proga papildau, kad sa
vo raštuose jis teigė, jog religi
jos ne tik įgaus partijos sąvo
kas/bet ir tarnaus komunizmo 
tikslams. - ' .

©tŽsj

Great 
American 

Dream 
Machine

niui pereinant į jų niekinimą, 
/dangstantis lietuvybės išlaikymo 
skraistėmis ir dėl žmonių akių 
oaburnojant prieš komunizmą. 
Geresnių pavyzdžių, kaip bruta
li, karikatūra Draugo kultūrinio 
priedo pirmame puslapyje taip, 
pat kunigų ir levitų melas apie 
altorių ir jėzuitą, nerasite kom
partijos kontroliuojamoje “Šluo
toje”. ‘ v

saulrnius bfolėtarihto "tikslus. 
Juos vykdyti buvo' pasiryžę visi 
konferencijos; kalbėtojai ir da
lyviai, nes detentė Sudaro ge
riausias sąlygas pasisekimui. Jų 
džiaugsmas atsispindėjo World 
Marxist Review puslapiuose:

— Pasaulinės revoliucijos pro
greso išsivystymas duoda neabe
jotinus įrodymus, kad mūsų tai-

. j kingbs koegzistenajbš politika 
i yya klasikinė revoliucijos politi- 
'ka. Gi detentė padėjo sustiprin
ti ir praplėsti komunizmo pozi
cijas, tautinio išlaisvinimo są
jūdį, prikėlė kapitalistinių kraš- 

* tų darbininkus prieš monopolio 
į priespaudą ir išnaudotojų kla- 
| sę taip pat. išjudino demokrati
nius revoliucionierius prieš im
perialistiniam judėjimui.

Visą komunistų taktiką ga-|nia matkizė de Pompadour bu- 
iitea suvesti į forrrttilę: Išorinis'vo tiek prietaringa, kad neva- 
apsupimas ir vidujinė demorali-! žiavo net pažiūrėti jai dovano- 
zacija ves prie progresyvios ka- tos pilies ir dvaro, nes sapnavo, 
pituliacijos”. kad mirs, kai tik ten įžangs.

• Madame de Montespan 
(1641-1707), prancūzų kara
liais Liudviko 14-to meilužė, 
apgailestaudama savo elgseną, 
paskutinius 16 metų dėvėjo 
spygliuotas ir dygliuotas apy
rankes, raiščius ir. diržus. Kita 
tuolaikinė karaliaus dvaro po-

t
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America is the jlace that is made 
out of dreams. And, IJdS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true lor years.

New, Bonds mature ife less than 
sit years. That means your dreams 
can come true fester than ever before.

Toil can buy aliares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bend-a-Month plan where yeu bank.

Before ybu know it, your American 
will be a realityi - • •

Take stock in America
SW Bonds mature hi less than six years.

New E Bead* 5'«% ir.fere* wbm h*W to 
maturity ta 5 y*nm, 10 nxwith* (45 th* 5** 
ye®-). Bond* *r* repl>«red if Imt. tardea. c 
<4*tarty<*L When n*wi*d tn*y can he c»herf ♦ 
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jJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

Į kareivines žengte marš!
(Tęsinys)

Kuomet komunistinė Rusija okupavo Lietuvą, tai 
‘ramrą laiką ėjo pulko vado pareigas man žinomi šie ka
rininkai: Pik. Itn- V. K. Strimas, miręs Anglijoje 1975 m., 
ilk. Itn M. Naujokas, miręs Amerikoje, pulk. A. šurkus, 

miręs 1953 m- komunistų okupuotoje Lietuvoje. Gal buvo 
r daugiau, bet sunku atsiminti, nes tas pareigas eidavo 

tik labai trumpą laiką. Komunistai dažnai vadus keitė ir 
pagaliau pulką išformavo.

’ PASIPRIEŠINIMO ŽYGIS
1940 m. birželio 15 d. komunistinė Rusija įvykdė se

niai svajotus savo grobuoniškus tikslus ir okupavo mūsų 
tėvynę. Ant Lietuvos miestų ir sodžių užtemė tamsi nak- 
is. Blaškosi tauta, vyriausybė, nerimauja kariuomenė, 

■ūsus slegia liūdesys ir skausmas. Tik džiūgauja kariuo
menės vadas div. gen. V. Vitkauskas, kuris net neatsi
klausęs Prezidento greitai išbėgo iš posėdžio pasitikti ru- 
nškųjų okupantų kariuomenę. Sugrįžęs iš susitikimo tuo
jau išleido įsakymą Lietuvos kariuomeei, kad manda
giai ir draugiškai sutiktų atžygiuojančią rusų kariuo
menę- •

Tos dienos vakare dalis Lietuvos vyriausybės atvy- 
o į Kybartus. Ten ir kilo mintis suruošti nors simbolišką 
asipriešinimą. Tuomet b., gen. K.<Musteikis, pasitaręs, 
u prezidentu, paskambino 9 pėst. pulko vadui ir Prezi
dento vardu įsakė pulką sukelti karo žygiui. Išeiti iš Ma- . 
ijampolės kareivinių ir parengties stovy žygiuoti Vokiė- 
ijos pasienio kryptimi- Pulko vadas įsakymą priėmė ir 
'asiruose jį vykdyti. Birželio 1(5 d. ankstyvą rytą pulkas 
•ukilo ir kolonomis- pradėjo žygiuoti Kybartų kryptimi. 
Toks Įsakymas buvo duotas ir 7 pėstininkų pulko vadui. 
Bet to pulko vadas pik. A. Breimelis'atsisakė jį vykdyti, z 
ves jau to pulko vadas buvo “supančiotas” kariuomenės 
’ado V. Vitkausko įsakymais, nesipriešinti komunistų in- 

. ?azijai
Kaip tas 9 p.ėstn. pulko žygis vyko, smulkmeniškai 

’.ęžinau, nes aš tuomet gyvenau Vilkaviškio Įguloj ir ten 
Pergyvenau tą tragišką įvykį.

Birželio 15 d. popietė, tai buvo šeštadienis, praėjo su^ 
irūmaimo ir įtempimo -ženkle- Tačiau kokia buvo tikra * *adėtis, niekas nepasakė. Po' vakarienės jau visai rimtli ‘^y.. 

- radėjome teirautis, bet girdėjome tik spėliojimus. Vieni 
ake, kad komunistinė Susi ja nori'Okupuoti Lietuvą, kiti 
- kad jau okupavo, o Lietuvos vyriausybė pabėgo. Taip 
iini spėliojimų ir neaiškumų sugulėme.'

Mei^oiome neilgai. -Birželio 16 d. ankstyvą rytą į- 
tfą Pažadino p§5T<? jatfs trimitas. Tuoj daviau koman- 

Tą: “Vyrė'i raybžuš- Skubiai apsirengti ir laukti toles
nių Įsakvmų”. Išėjės Į rajoną psstėbėjaii, kad jau visa 
'.gula sukelta ir apginkluotahia. Visa tai pamatęs išiti- 
■inau kad yra tikras pavojus, Tik tada paaiškėjo vaka- ’ 
•įjdtscies dienos spėliojimai ir neaiškumai. Neužilgo ir 
ėl suskamba trimitaš. Visa įgula nuginkluojama, įsako

ma visiems ramiai užsilaikyti ir būti savo vietose.
įsakymai keitėsi labai dažnai. Įgula, tai nuginkluo- 

ama, tai apgiflkiūojama, tai ir Vėl nuginkluojama. Vie- 
'ą kartą net buvoduotas įsakytnas, kad Visa Įgyla palei- 
'žiama i atsargą* Atraldno sandėli ir pro duris ir lan
dus mesti pradėjo laukan iviliniūs drabužius. Liepė grei- 
ai peTSirė agti ir’ spausti Į namus- Tada jau .tikrai buvo 
ūdnas vafedaš ir tryško ašaros iš akių. Nejaugi priar- _ 
ėjo tokia liūdna mūsų gyvenimo pabaiga? Vėliau gir- 
lėjau pasakojant, kad kai kurie ūonaf net su arkliais 
nivo išjoję į natnūs. Bet neilgai trukūs ir Vėl naujas Įsa
kymas padėti Į sandėlį pitnlinius drabiižiūš, apsirengti 
kariškai ir apsiginkluoti.

Tuo laikču Vilkčaviškyje buvo internuotų lenkų ka
rių stovykla. Lenkai padėtį pajuto gan iš anksto, kai kū
le jau turėjo įsigiję civilinius drabužius ir pasiruošę 
bėgti. Kai Įgulą nuginkhioja, tai lenkai lenda pro vielas ir 
sprunka į laukus. O kai apginkluoja, tai kareiviai juos 
gaudo ir gražina Į stovyklą.

Po ilgesnio laukimo, nutariau nueiti į komendantūrą 
r išsiaiškinti kokia dabar yra padėtis. Vos priėjau prie 
stovyklos tvoros, tuoj apgulė mane lenkų kareiviai. Sie
kia mano rankas, puola po kojų ir prašo: “panočik, pano- 
čik, paleiski mus”. Gaila jų, bet ką aš galiu padaryti? Ra
minu, kad einu pas komendahtą it tuo reikahi pasitar
ime. . t
/ Komendantūroje radau man gerai pažįstamą kpt V. 

Tarasonj, kurį vėliau rusai išvežė į Sibirą- Pasisveikinau 
r klausiu: “Tamsta kapitone, pasakyki man kokia dabar 

\Ta padėtis, kaip mums laikytis ir kodėl taip dažnai kei
kiami Įsakymai, kad net nespėjame jų vykdyti?”

Kapitonas liūdnai apibudino esamą padėtį, pareikš
damas: ’’Tamsta esi lietuvis, tai ir pilnai supranti, kaip 
'nkioje padėtyje reikia dAeilalkyti”.

(Bus daugiau)

I



Pleškvs

(Bus daugiau)

1738 South Halsted Street, Chicago. HL 60608

Taupykite dabar

I73»! So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

UNIVERSA
TEL. 421-3070

Algirdas J. Kasulaitis, 
Komunizmo grėsmė 

emigracijos kryžkelėje.

Atskrido ne vienas, bet su žmo
na. Manoma, kad Venclova ka
riam laikui apsistos Chicagoje,

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Okupantai bolševikai, žūt būt, 
visomis galimomis priemonėmis 
ir neatlaidžiai pasiryžo Altą su
naikinti, kad Lietuvos pavergi; 
mo reikalu Washingtone niekas 
daugiau nekalbėtų. Per 36 m. oku 
panto dėtos pastangos, lyg mink
što vandens lašai atsimušdavo 
tartum į kietą granito akmenį 
į lietuvių nepalaužiamą vienin
gumo ryžtą Įsikūrusį Altoje, 
bendromis, sujungtomis jėgo
mis kovoti dėl savo tautos lais
vės ir nepriklausomybės. Altą 
yra visų lietuvių vienybės, ryžto 
ir nenuilstamos kovos simbolis.

Bolševikai, Altos griovimo rei
kalu, savo rankų nenuleido ir ne-

Taupykite dabar.

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

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-

J. J as minai, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 
aprašymai, paimti is gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50. •> ” \

D r. Juozas B. KonBusf HISTORY HF LITHUANIA^ Lietuvos istorijom 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142. 
psL. kainuoja $2.00.

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

Daugumą Hu knyga yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidu

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

Dėl Vasario 16 minėjime aukų 
rinkimo Lietuvos laisvinimo rei
kalams, pasisako dar ir kiti du 
frontininkai ir bendruomeninin- 
kai, Br. Kviklys b. kv. “Drau
gas” 1977.1.17. pi. 3) ir PLV 
pirmininkas Br. Nainys (“Pa
saulio Lietuvis” 1977 sausis.

NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL. — Mondiy, February 7f 1977

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje 

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

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

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

me
tais ji- išleidusi po 'brošiūrėlę 
anglų kalba Lietuvos reikalais, 
važinėjanti į Washingtona ir 
atliekanti kitus naudingus dar
bus. Kokie atliekami tie kiti nau
dingi darbai, b. kv. n ebedrįsta 
pasakyti; gal jis turėjo galvoje 
lietuvių vaikų siuntimu į pionie
rių stovyklas, studentų — į Vil
niaus politrukų mokyklą, pro- 
bolševikiniu vadovėliu leidimą ir 
bolševikinių filmų rodymą.

Taip tie visi darbai naudingi, 
tik ne lietuvių tautai, o jos pa
vergėjams bolševikams.

Brošiūrėlių ir knygų leidimas 
anglų kalba apie pavergtos Lie
tuvos priespaudą, darbas yra pa- 

Dėl to niekas negali

: 1940 m. rusams bolševikams 
okupavus Lietuvą, Amerikos lie
tuvių tarpe kilo didelis pasipik
tinimas tokiu bolševikų veiksmu 
ir stiprus, nepalaužiamas ryžtas 
Lietuvą išlaisvinti. Amerikoje 
lietuvių gyvena ne mažai, ne
mažai jie yra sukūrę ir savų or
ganizacijų. Todėl tose organi
zacijose kilo mintis, kad pir
miausiai reikia kontaktuoti Wa- 
shingtono. aukštuosius sluoks
nius ir patirti jų nusistatymą 
tos okupacijos atžvilgiu.

Tuojau kilo klausimas, kuri iš 
tų organizacijų turėtų tai at
likti. Jei kiekviena liet, orga
nizacija, tuo pačiu reikalu, brau
sis į Baltuosius rūmus ryšių už
mezgimui, tai bus tik juokų dar
bas ir pasirodys, kad lietuviai 
yra blogai organizuoti, ir kad į 
jų pageidavimus galima jokio 
dėmesio nekreipti. Dėl to buvo 
daugumos liet, organizacijų nu
tarta įkurti vieną bendrą jung
tinę organizaciją, į kurią įeitų 
visų organizacijų atstovai. Ir 
tais pačiais 1940 m. tokia orga
nizacija gimė pasivadinusi Ame
rikos Lietuvių Taryba, sutrum
pinta Altą.

Kelionės į Washingtona,- ry
šių užmezgimas su aukštaisiais 
valdžios pareigūnais, senatoriais, 
kongresmanais, informacinės li
teratūros leidimas anglų ir lietu
vių kalba ir jos platinimas ir vie
no informacijos centro, raštinės 
išlaikymas reikalavo ne mažai 
lėšų. Toms lėšoms parūpinti vi
sų organizacijų buvo sutarta, kad 
rengiant Vasario 16 minėjimus1

pačiais reikalais du kartu gaiši 
na valdžios pareigūnus, n rezul 
tatai tie patys. Tai yra tik paga
lių kaišiojimas Į Altos vežimo o vėliau vyks į Kaliforniją 
tekinius. - ! _________

Jau kuris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 C1869-1959) metų 

Cblcacos lietuviu gyvenimą Ir iu atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. __

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai. » bažnytiniai Ir 314 veiklesniu žmonių biografl- 
jos. Duoti dokumentai katalikišku, soca iii stirnų, laisvamanišku Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaitykloa. ban
kai ir kt s . ‘

Norintieji knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi • 'tr

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardų ir pasiųsti:

1738 So. Halsted St, Chicago, m. 60608

1738 S. HaWed St. Chicago. TIL 6060R. — Tel. HA 1-6100

• Seniausias lagaminas — iš 
bambuko padaryta dėžė, buvo 
rasta Egipto karalienės Mentu 
Hotep mauzolėjuj, statytam 
prieš virš 4,200 ’ metų. Lagami
ne buvo sudėti laibakakliai mo
liniai indai su brangiais kvepa
lais, kurių aromatas išliko puo
dų sienelėse, nors patys kvepa-

Ugamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ RALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4.00, minkšti — S3.00.

(domi knvga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties rietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

© Komunizmo literatūroje 
grėsmės tema, ypač pastarajame 
dešimtmetyje, nėra populiari.

Ją yra pakeitusios populiaresnės, 
deja, mažiau rea ios temos: ko
egzistencija, sovietinės imperi
jos tariamas braškėjimas, komu
nistinės ideologijos nykimas ir 
pan. Negeresnė padėtis lietuvių 
politiniame mąstyme ir publisti- 
koje, nekalbant jau'apie beveik 
neegzistuojančias analitines pla
tesnės apimties ir gilesnės įžval
gos studijas. Pasitenkinama 
tradiciniu burnojimu periodiko
je ir- prakalbose, lygiai tradiciš
kai įsitikinus dažniau, tariamu 
negu faktišku komunistinės ideo
logijos suvokimu ir praktikos pa
žinimu.

Dėiko LB (C) savo kumpus va- • 
nagiškus nagus tiesia į Vasario 
16 aukas, kurios visą laiką bu
vo skiriamos tik Altai ? Tai bjau
rus ir šlykštus pasikėsinimas Į 
kitą organizaciją, tai noras su
silpninti ir sugriauti Altą ir tuo i 
pasitarnauti okupantui. Altą ki
tų pajamų neturi kaip Vasario 
16 aukos.

ir ją 
mažumos imi- 

M. Stonio tiks- 
“Tėviškės Žibu- 

skaitytojus nuteikti prieš 
Altą ir ardyti lietuvių vienin
gumą okupanto naudai.

Jei LB (C) vadai savo reika
lams nesugeba sutelkti lėšų, jie 
sako, kad turi 7,000 narių ir jei 
tie nariai jų veiklą remia, tai te- 

į reikia tik kiekvienam nariui Į 
l mėnesį uždėti po 1 dolerį nario 
mokesčio rr per metus susidarys 
84,000 dol. pajamų, be to, juk 
dar atsiras ir tokių narių ir as
menų, kurie “kilniems” LB (C) 
darbams paaukos po 1,000 ir dau- 

. „ giau. Kam kišenvagiauti į Al
ne! pusės papeikiančio žodžio pa- tai skirtas aukas? 
sakyti.

LB (C) pareigūnų važinėji
mas į Washingtona, šis veiksmas 
yra labai negeras, lietuviams ne
naudingas, o tiesiog žalingas. 
Tai yra bereikalingas laiko gai
šinimas, pinigų eikvojimas ir. 
Altos darbų dublikavimas— ant- 
rinimas.ir kartojimas. Tais sa
vo žygiais LB (C) Washingtonui nios sako, kad Tomas Venclova, 
tik parodo, kad lietuviai yra blo- lietuviams plačiai pažįstamo An
gai susiorganizavę, dešinė ne- tano Venclovos sūnus, iš Pary- 
žino ką daro kairė ir kad tais žiaus jau atvyko. į New Yorką.llai jau seniai išgarav

RIMTA KNYGA — ^RRTATTSTA DOVANA
Haullenota uaHmt gauti oniHtj fcurior paouol bet kokią

knvoti telnfe ar lentvna.
Aleksandras Pakalniškis. MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu 

atsiminimai ir M rietu aprašymai, skaitomi 'kaip ro
manas 3G7 n<d Kaina $5.

A. Pakalnllkls. META! PRAEITYJE. NetnHmu frrkin prisimint 
ir laiko ivvkiu T.I otulei c Ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- 
tvti i 12 daliu. 2PG tjsL. kaina $5.

Dr. ATIMINIMA! IR MINTYS TT tomas. Gra
šiais n«l Kaina *£ 00 Mlnk^taU 55 0C

v»rl. ! IPTUVIIirn KNYC!J ISTO
RIJA. T *>OP n«l no TrrinVJ+oic xH-r.

AO: TT rlrii« 225 n«l Įrišta — 52 00 minkš-

Henrikas Towm — Tamašauske^ LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalni <r Lahcmvoę nnckrifve cu įdomiais anrąšymais. fliu- 
stramiomic <r doTnim^ntaclia nei kaina $R

P; Ke^Tfinas. TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Tnin dalia Lietuvos 
nartizanu buitie rnmanac 292 puslapiu. Kaina S3

JanIn* Narnai. TRYS IR VIENA, jąunvstp« atsiminimai
170 psl ... .. _______ _ _____________ S3.0Ū

M. GivUIU POVILAS MILERIS, biografijos bnirčai 235 
tmslaniai ___ . ... . .... ...... -______ S3.06

KnrRRS atsakant n-rirlAN r+ poHa išlaidoms

NAUJIENOS,

Trakų miestelio centras

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. ‘ ‘ 1

• j. ■ * v >

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

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

orderį tokiu antrašu: » •

NAUJIENOS

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

tb- Juo»« D*uo«rM. ŽEMtS ŪKIO ŠVIETIMAS StndlU 
♦a ChleuMi* 1966 mpfai, cntnrinn« 1AJnml« KnW 6vieiw <1n- 
ttn* ūkio švietimo problemos flJdninkn krašte. II dalis: žemės 
Akio švietimas Lietuvoje

Autorius savo žodrie rašo- "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės jrvvenl’no ir nehfitu sn- 
yrloves gražiai išaugusiu Ir suklestėiusin Lietuvos oolitiniu, ekonomi. 
nlu ir kultūriniu lalmėiimu šiandiena, drąsiai galima sakvti lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilvgti pačioms iškiliosioms Enronos tautoms”

Knvgos anie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvti kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%'. buvo ūkininkai ir po •'*- 
mull išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba oatvs bhve ūki
ninkai. arba ūkininku saikai, reiškia, kad ši knvga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai voač kadangi knvgs su tokia meile Lietuvos 
žemei parašvta kad nradėius skaitvtl nebesinori oertrankti. Knvt»a 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $8.00 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1738 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6<te08

Gare pinigus, tuojau knygą pasfųstme.

štai vienas frontininkų ir LB 
(C) kėslų platintojas M. Stonys 
(Tėviškės Žiburiai 1976.11.4 pi. 
3) taip sako: “Naujieji ateiviai 
manė, kad Altą yra pajėgi įtai
goti JAV vyriausybę rūpintis 
nepriklausomos Lietuvos atsta- j 
tymu... Nusivylimas Altą buvo 
ir tebėra didelis”.

Ar bereikia naiviškesnėš ir 
vaikiškesnės galvosenos ir tai iš 
drįsta net viešai pasakyti, kad 
saujelė (palyginus su visais JAV 
gyventojais) imigrantų sugebė
tų, paveikti didelę ir galingiausią 
valstybę atsisakyti užsibrėžtos girtinas,

ilties vadovaudamiesi užsienio politikos linkmės 
liet, patarle, kad lašas po lašo nukreipti mažos 
ir akmeni sutašo.’ Jų. pasiųsti grantų naudai, 
agentai, prisidengę kultūrinių las yra aiškus, ‘ 
ryšių su kraštu palaikymu ir rių 
bendradarbiavimo šūkiu, sau 
talkininkų ir bendradąrbiauto- 
jų savo tikslams, pradėjo ieš
koti pačių Amerikos lietuvių, 
naujųjų ateivių DP ir jų jau už
augusių vaikų, jaunosios kartos 
tarpe, kurie bolševikų nebepri- Į 
simena. Tas jų darbas, neliko be 
pasekmių.

JAV LB (C)
Dėl ko aš rašau LB (C) ? Dėl Juodu aiškina, kad Vasario 16-ja 

to, kad toji bendruomenė tė- ■ renkant aukas, turinti pakišti 
ra registruota tik Connecticut aukotojams avo kepurę ir LB 
State. O LB (R) yra registruo- (C), kadangi paskutiniais 
ta 26 štatuose, jų tarpe ir Illinois 
tate.

.visos surinktos aukos eitų Al
tos naudai.

Prie to susitarimo vėliau su-! 
siorganizavusi JAV lietuvių, 
Bendruomenė taip pat prisidė
jo. šita tvarka tebeveikia ir šian
dien. Bet prieš kelis metus, ka
da LB įsiviešpatavo neprotau
jantys pramuštgalviai ir pasine-i 
šę į bendradarbiavimą su-okupan 
tu asmenys, tų’ susitarimų pra-j 
dėjo’ nebesilaikyti. Pradėjo Altą ‘ 
žeminti, grieuti ir naikinti. Bet! 
išėjo atvirkščiai, suskilo pati LB, 
kaip kiaušinis atsimušęs į kietą 
akmenį — Altą.

Vieningas JAV lietuvių ryž
tas išlaisvinti Lietuvą iš bolše

vikų jungo, pavergėjui labai 
nepatiko ir nepatinka. Altą jam 
buvo ir tebėra lyg skaudi rakš
tis akyje, kadangi ji Washingto
nui neatlaidžiai vis nuolatos pri
mena Lietuvai padarytą skriau 
dą ir jos gyventojų politinį ir. re- 
ligini persekiojimą ir žmogaus nustojo 
laisvės teisių varžymą
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Jaunime Centro įvykį tenka 
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Teisybę parašyti sunku
Vilnies reaktorius Stasys J. Jokubka, praleidęs tris 

savtites rusų pavergtoje Lietuvoje, tęsia savo kelionės 
įspūdžius. Amerikos lietuviams būtu buvę įdomu patir
ti, kiek jam kainavusi kelionė į Vilnių, Druskininkus ir 
kitas pavergtos Lietuvos vietas- Kiti kelionėms į Lietu
vą išleidžia mažiausiai porą tūkstančių dolerių, o jeigu 
kuris su Vilniun atvykusiais giminaičiais užsuka į dole
rinę krautuvę, tai ten dar kitą porą tūkstančių išleidžia, 
Jokubkai vizitas dolerinėn krautuvėn kainavo tiktai šim
tą dolerių, bet jis nepasaką ką savo svainės dukrai ten 
nupirko. .J

Kelionės į pavergtą Lietuvą yra brangios. Jeigu ne
būtų ten paliktų artimų giminaičių, ir jeigu jie ten negy
ventų tokiame dideliame varge, tai vargu kas galėtų ten 
nuvažiuoti. Dabar žmonės važiuoja, išleidžia paskutines 
savo santaupas, kad tiktai galėtų dar kartą pasimatyti 
su varge paliktais broliais ir seserimis, pasikalbėti su mi
rusių giminaičių vaikais. Lietuviai myli Lietuvą, jie yra 
prisirišę prie krašto žmonių, todėl ir didžiausia auka 
jiems mažai tereiškia. Jie ir daugiau išleistų, jeigu žino
tų, kad jų santaupomis pasinaudos artimieji. Nelaimė, 
kad kelionės metu jie Įsitikina, kad okupantas, susipaži
nęs su lietuvių silpnybėmis, išnaudoja gerbs širdies mū
sų tautiečių meilę saviesiems ir savo kraštui. Jie apiplė
šia važiuojančius muitais, lupa pinigus už viešbučius, 
verčia gyventi rusų kontroliuojamuose pastatuose ir ne
leidžia praleisti daugiau laiko su artimaisiais. Kitur lei
džia turistams pabūti gimtiniame krašte benta 10 dienų, 
o lietuviams teleidžia tiktai penkias dienas.

Be to, rusai stengiasi įtikinti ne tik pačius paverg
tus lietuvius, bet ir nuvažiavusius Amerikos lietuvius, 
kad jie dabar geriau gyvena, kad ten labai geri keliai, 
kad pakankamai maisto, kad gražiai apsirengę ir kad 
nieko jiems netrūksta- Šios kreivos propagandos tiks
lams rusai išleidžia, dideles sumas pinigų. Jie samdo už
sieniečius, apmoka jų kelionės išlaidas, maitina ir girdo 
keliose Vilniaus valgyklose, kad jie vėliau grįžę girtų 
“komunistinę santvarką’, per akis meluotų apie ne
samą “rojų” rusų pavergtoje ir komunistų išnaudoja
moje Lietuvoje.

Jau porą kartų prašėme Jokubka, kad parašytų, 
kiek jam kainavusi kelione į dabartinę Lietuvą, bet jis 
teisybės parašyti vis dar nedrįsta- Jis kalba apie daly
kus, kurių nežino ir nesupranta, bet Amerikos lietuviams 
paties svarbiausio dalyko nepasako.

Paskutiniame savo įspūdžių aprašyme jis pasakoją, 
kad jam tekę aplankyti Vilnių ir jo apylinkes. Jis vienas 
vargu ką įdomaus būtų pamatęs, bet jį vežiojo ir vedžio
jo Keimeriai; — Vacys, melus skelbiančio apie Ameri
kos lietuvius Gimtojo krašto redaktorius, ir jo sūnus 
Algis, architektas. Jis džiaugiasi, kad Keimeriai jį ve
džiojo, nes jeigu tai būtų darę paprasti gidai, kurie ve
džioja kitus Lietuvon nuvykusius turistus, tai jis nieko 
būtų nepamatęs. Savo įspūdžių pluoštą Jokubka šitaip 
baigia:

“Be Senamiesčio, Vilnius ir šiaip gražus, nenuo 
.bodus' miestas. Kur tik važiuosi ar pasisuksi, vis kas 
nors naujo ir įdomaus. Algis žinojo kiekvieno žy
mesnio namo, skvero ir netgi daugelio gatvių isto
riją. Valdžia miesto senienas, istorines vietas sau
go, kad išliktų nesudarkytos atėjusių naujų laikų. 
Ir virš visų jų aukštai kalne puikuojasi Gedimino 
pilis. O kur dar Vilniaus pramonės fabrikai, įmo
nės, biznio centrai, eismu užsikimšęs Lenino pros
pektas, įvairios įstaigos, teatrai, kinai, mokyklos? 
Per vieną dieną, nors ir atomašina, visko pamatyti 
niekaip neįmanoma. Tačiau vistiek Vacys Reime- 

’ ris su savo sūnumi Algiu parodė daug- Ir dėka Al
giui t?ko pamatyti, kas vertingiausia pamatyti, ko 
vienas vaikštinėdamas ar su eiliniu gidu nepamaty
si, o kad ir pamatysi, nesuprasi.” (Vilnis, 1977 m.

Laisvės statula Kaune .

Su atvira ir pilna meilės lietuviška širdimi šaukiame 
jus į vieningų darbų lietuviškos kultūros ir lietuvybės 
išlaikymo srityse ir laisvės kovai mūšy tėvy žemei, 

vadovaujant VLIK ir ALT,

mę jis neša visai išeivijai. Pir
miausia į šį reikalą būtina pa
žvelgti pro tautinės ištikimybės 
prizmę patikrinti, kiek šis įvykis 
yra suderinamas su išeivijos tu
rima ir vedama tautine politi
ne linija?

Politiniu požiūriu žvelgiant į 
šį nelaimingą įvykį Jaunimo 
Centre, tenka pasakyti, kad oku-

Lietuvių bendruomenės darbo barai yra platūs: tik nuoširdžiai panto gamintų, atsiųstų filmų 
surenkime pečius ir tuo užtikrinsime mūsų politinio pavergtos priėmimas ir jų rodymas jau yra 
Tėvynės vadavimo veiksnius, sudarydami jiems stiprų ir pastovų tik okupanto įteisinimas jo pri- 
užnugarį. Lietuvybės išlaikymas išeivijoje yra aukščiausias mūsų j pažinimas Lietuvoje!? 
uždavinys ir pirmoji pareiga. Tarpusavis sugyvenimas ir vienybė 
yra pagrindinė garantija mūsų darbų pasisekimui.

Darbo pasidalinimas sritimis: Tėvų Krašto vadavimas _
Altas ir Vilkas, vargstančiųjų sesių ir brolių šalpa — Balfas, gi 
kultūros ir švietimo puoselėjimas, lietuvybės išlaikymas JAV- 
Lietuvių Bendruomenė. Bendradarbiavimas vienų su kitais, bet 
ne konkurencija sugrąžins mums vienybę ir darbų našumą.

Tad klausimas kun. Al. Ke
ziui, kodėl jis šiuos filmus pri
ėmė į Jaunimo Centrą? Kokie 
faktoriai, iš tikrųjų paskatino 
kunigą Al. Kezį eiti į sandėrį su 
kažkokiu vagabundu iš Kana
dos ?

Mes nepripažįstame ir kritikuojame bet kokį bendradarbia
vimą su okupantu ir ateityje.

Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės konferencijos pri
imtas federaciniais pagrindais sudarytas naujasis JAV LB sta
tutas užkerta kelią atskiros grupės įsigalėjimui Bendruomenės 
vadovybėje, iškelia reikšmę paskirų jau senai veikiančių orga
nizacijų^ sudaro sąlygas veikimui seniūnijose ir garantuoja tin- 

1 karnas sąlygas bendro darbo derinimui.
Tad, Vasario 16 proga kviečiame visas lietuviškas organi- 

žarijas ir kiekvieną pavienį lietuvį jungtis į atstatytos Lietuvių 
" " -E" į Bendruomenės suderintą ir vieningą darbą ir stipriai paremtiVilniuje esančią dolerinę . krautuvę, kurios jsteigimą | pinigine auka. - .

vas. 2 d., 2 psl.)
Nurašėme šią ilgesnę citatą, nes norime patirti dau

giau žinių net įr sovietiniam imperializmui pasišokusio 
tarnauti Jokubkos teikiamomis žiniomis. Jeigu jis būtų 
apdairesnis ir pagalvotų apie kelionės įspūdžius, tai taip1 
nerašinėtų, kaip jis dabar rašo. Jis jau /leptelėjo apie.

komunistų valdomoje sostinėje pateisinti negalima, ne
sugriaunant kitų partijos propagandos nuostatų, jis ir 
šiame trumpame skirsnelyje pasako daug teisybės apie 
gidus ir jų aiškinimus “paprastiems žmonėms’-
' Pastabesni turistai pasakoja, kad labai dažnai gidai 
nori parodyti keleiviams tas vietas, kurias jie nori paro
dyti, bet neleidžia pamatyti tų vietų, kuriąs patys kelei
viai norėtų pamatyti. Jie ne tik nori, bet jiems parodo. 
Dažniausia rodo- specialiai paruoštas propagandines 
vietas, bet sąmoningai neparodo, kaip . 'paskutiniais 35 
metais komunistinėje Lietuvoje gyvena jų giminės. Ką 
specialiai paruošti gidai pasakoją turistams, — ne visi 
supranta. Dar mažiau jie žino, kuriais sumetimais tie 
gidai tyčia rodo ne tą, ką jie turėtų rodyti. Jokubka pri
sipažįsta, kad daugelio dalykų ir jis nesupranta- ■

Jokubka savo gidu pasirinko ne paprastą gidę, ku
rios vedžioja daugelį nuvykusių lietuvių, bet jįs pasirin
ko .Vacį Keimerį, o šis dar prie aiškintojų pridėjo savo 
sūnų Algį Keimerį. Mes žinome^ kad prieš 5.6 metus Kur
šėnuose- gimęs Vacys Keimeris yra kūnu ir siela atsida
vęs okupantui parsidavėlis. Okupantas jį išgarsino poe
tu, rašytoju ir žurnalistu, nors visa poezija bei žurnalis
tika nukreipta į vieną kryptį, bątent į Kitus, iš kur 
lietuviams primesti patys sunkiausiem! vergijos pan
čiai, ir kur kiekvieną dieną eina lietuvių išauginti javai, 
daržovės, riebalai, galvijai ir pašarai. Jokubka žiūri į 
visa tai ir nesupranta. Prie jo buvo pristatytas Reime- 
ris, kad jam išaiškintų visą šitą procesą, bet jis žiūri ir 
nemato, klauso ir nesupranta. Reimeris supranta. Jei
gu Jokubka suprastų, gal jis kitaip ir parašytų. Jis ne
supranta net Keimerio aiškinimų, todėl ir rašo taip, kaip 
parašo.

Valio 
Valio 
Valio

viena ir vieninga — JAV Lietuvių Bendruomenė! 
mūsų sąjungininkė ir mūsų svetinga Amerika! 
kovojantį ir busimoji Nepriklausoma Lietuvai

JŪSŲ JAV RĘORG. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Dr. V. P.jDargis, Valdybos pirmininkas
Augustinas Orentas, Sekretorius
Dr. V. Plioplys, Tarybos Prezidiumo Pirm. • šydo.
Antanina Repšienė, Sekretorė

Kitas klausimas, kaip kun. A, 
Kezys galėjo būti jau taip po
litiškai naivus ir patikėti to va- 
gabundo suokimu, būk tai šios 
fihnos yra pagamintos privačia 
iniciatyva? Visiems senai ir ge
rai žinoma, kad okupuotoje Lie
tuvoje privačios iniciatyvos nė
ra, jos ten ir su žiburiu rankoje 
nerasi, nes okupantas jos nelei
džia. Kaip sakoma, ten, dabar
tinėje Lietuvoje, net nė plaukas 
nuo galvos nenukrenta be oku
panto žinios. Be okupanto lei
dimo ten negausi nei. pieštuko, 
nei — teptuko, nei popieriaus. 
Tad skelbimas, kad filmos yra 
privačios iniciatyvos produktas, 
melas, masalas pasigauti politi
nius naivėlius į okupanto bučių 1 
Patartina kunigui Keziui nė ne
bandyti slėptis už šio melagingo

J. GELEŽINIS

JAUNIMO CENTRO JVYKIS

Įvykis Jaunimo centre, oku- du, kad^ į gretas, nukreiptas 
panto atsiųstų filmų priėmimas prieš išeivijos tautin į, gyvybi- 
ir jų rodymas yra-politinis rei-. nį interesą, įsijungė vienuoliai 
kaląs. Na, ir su šiuo įvykių su-' ir vienuolynai. Tai ne tik skau- 
sįjęs kunigo paskelbtas ir tęsia- du, bet ir baisu... 
mąs .melo karas prieš patriotus 
taip pat yra politinis. Drąsiai 
tenka sakyti, jog šie abu įvykiai 
yra nukreipti prieš išeivijos tu
rimą ir vedamą tautinę politiką.
Tatai liudija aiškūs faktai! Skau-

t gai (Bus daugiau)

— Lithuania: The Outpost of 
Freedom yra pats naujausias 
leidinys anglų kalba. Jame nu
šviečiami Rusijos įr vėliau So- 

! vietų Rusijos kėslai prieš Lie-

Laisvę prisimenant Tėvynėje ir čia 
Džiaugiamės Lietuvos ne-ina nepriklausomybės laikai? 

priklausomybe. Visų sričių kra atsakė: — Tiek vyresnėj, tiek 
što pažanga suklestėjo, o kai ir jaunojoj kartoj neprikauso- 
kur jau išsiskleidė gražiau- ma Lietuva su ilgesiu prisime- 
siais žiedais. Po ilgos carsti- narna, kaip graži legenda. Jie. 
nių rusų priespaudos, žmonės nieko negailėtų, kad ta legen- 
džiaugėsi laisve, bet neilgai. 
Ją vėl apgulė dąr tamsesnė tų j 
pačių rusų atneštą naktis.

Dabar ne tik mes netekę 
tėvynės, bet ypač priespau-į me Lietuvai laisvės, nesutari- 
doj gyvenantieji, anais laisvės mų n^ra. Nebent kai nukaršę 
dienas prisimenant su ilgesiu.'“pažangieji” pritaria okupan- 
Nors tik keliom dienom iš čia tui. Bet daug ’didesnė siena 
įleidžiaihi pamatyti Vilnių ir yra ten pavergtoje tėvynėje, 
atvežtus gimines, bet tuoj pa
mato ir tą priespaudą, šalies 
nuskurdinimą. Nemato tik tie. 
kurie turi kokių nors išskai
čiavimų. Nemato ir tie, kurie! 
duoda pareiškimus ten prisi-1 
stačiusiems *Gimtojo krašto” 
politrukams. O būtų jau ge- sėje turi armiją KaGeBistų, 
rai, jeigu bent dešimtoji dalia* spaudą, radiją, televiziją ir 
būtų ten tos gerovės, kurią pavergtųjų prakaitu uždirbtus 
skelbia “Gimtasis krašas”.Apie pinigus. Kita, didžioji dalis ga 
Sibiro katorgoje ir žiauriuose* b 4ik laisvai gavoli ir saugotis, 
kalėjimuose kenčiančius ten, kad savo minčių neprasitartų h'ams. Ir čia ir ten tą dieną 

nes okupanto ausys mūs visų mintys jungsis—Lais

da vėl taptų tikrove.
Skundžiamės, kad čia kar- 

į tais nesutariama. Pačiame pa. 
grindiniame reikale — sieki-

larp daugumos ir mažos gru
pelės okupantui pataikūnų. 
Visa prispausta liaudis, kurios 
vardu skupantas kalba, yra 
vienje pusėje, o pataikūnai — 
kitoje. Tačiau jėgos nelygios. 
Pataikūnų, grupelė savoje pti-

niekad neužsimenama.
Vienas iš ten atvykęs pak- ir akys juos seka. 

Įaustas ar ten dar prisimena- pataikūnai

garsiau,

I Pagaliau, sutikus, kad kun. A. 
Kezys buVo toks išimtinis poli
tinis naivėlis ir .nesusiorentavo 
okupanto strategijoje, kai vie
nuolikos asmenų delęgacija į jį 
kreipėsi, jį apšvietė ir paprašė 
neleisti rodyti okupanto atsiųs
tų prokomunistinės propagandos 
filmų Jaunimo centre, tai jam 
buvo puiki proga sustoti, pagal
voti ir. duoti šuolį atgal: nuo 
sandėrio •— salės išnuomavimo 
atsimesti. Betgi, kaip matome,' 

į jis šito nepadarė. Tai lidija, kad
' Iki šiol mes, lietuviai, buvo- I kun. A. Kezys veikia sąmonin- 

me įpratę savo kunigus gerbti 
ir mylėti, jais šimtaprocentiniai 
pasitikėti tautinės 'išttikimybės 
požiūriu. Kunigui visada ati- 
duodavome pirmumą organiza
cinėje veikloje, be jokio svyravi-

tarp'e yra tokių,kurie dirba šū mo. Tad Jaunimo Centro įvykis 
kįu — Gyvent reikia..

Ir mes daug matėme pabė
gę nuo raudonosios pabaisos 
besibastydami griaunamojoj ir 
jau sugriautoje Vokietijoje. 
Daug darbo ir rūpesčių pakė
lėme įsikurdami laisvame pa
sauly, bet mes nepatyrėme tų 
kančių ir priespaudos, kurią 
ten ir dabar kenčia pavergtie
ji- ~ '

Jau artinasi didžiausia šio lini© pobūdžio. Tad jie ir tem- 
amžiaus mūs tautos šventė — pia lietuvišką reikalą šia kryp- 
Vaasrio 16. Niekad mes neuž
mirštame anų laisves metų. 
Bet po amžių priespaudos sa-, 
vos valstybės atstatymo dieno
je jie ypatingai sušvinta kiek
vieno lietuvio širdyje O ir pa- taip, ir šiandien turime idealistų 
vergtame krašte ji gyva. Gyva pasišventėlių tautai kunigų, bet kaip siūlų kamuojys, 
ne tik vyresnėje kartoje bet ir ____
jaunime. Yra žinių, kad nors 
uždaraį ir tyliai, bet kaip kur 
ta diena paminima. Atskirai 
ją prisimena kiekvienas lietu
vis, net ir pataikūnai. Okupan 
tas irgi nespaudžia. Tą dieną 
ypatingai sustiprinamas jo bu 
drumas. 1

Vėl rinksimės į šventoves ir 
sales didžiojo įvykio,, sostinėje 
Vilniuje nepriklausomybės pa 
skelbimo paminėjimui. Atei
sime su pasiryžimu, viltimi ir 
meile širdyje prispaustai tėvy
nei ir ten vargstantiems bro- 

Ir čia ir ten tą dieną

gerokai .visus sukrėtė, bet drau-; viciu LL
ge pakvietė budėti, imtis atasr- * tuvą ir lietuvių tauta. Ir taip 
gumo priemonių.

Tiesą sakant, įžvalgesnieji ir 
politika besidomį lietuviai se
nai jau matė ženklus, kad vie
nuolynai ir vienuoliai pamažu, 
atsargiai traukia mūsų tautinį 
reikalą į internacionalinius van
denis. Ir tai suprantama, jok vi- ziją į Lietuvą ir Polocko užg- 
si vienuolynai yra internaciona-; robimą. Knygą parašė dr. Kos-

pat lietuvių pasipriešinimas. 
Knygoje patiekia medžiaga 
gausiai .dokumentuota.
Po įvado pirmajame puslapy 

yra įdėta nuotrauka laikraščio, 
leisto 1563 m. Venecijoje, kur 
rašoma apie maskviečių inva-

Žinoma ir 
ne vienodi. Ir jų

svės Lietuvai! . . .
P, Venclova
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timi, nežiūrint, kad mūsų tau
tai yra aiškus pavojus žūti.

Palietus kunigų tautinės išti
kimybės reikalą. Tenka pripa
žinti, kad kaip istorijos bėgyje,

tas Jurgėla. Išleido Lietuvos 
šaulių Sąjunga Tremty. Kny
ga gaunama pas platintojus ir 
šauliu Sąjungos dalinių valdy
bose. J. J.

9 Maži unguriukai laikosi krū- 
ivoje ir net keliaudami atrodo,

kalne (Akvarelė)k GRINAS
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Nepriklausomybės kovose žuvusiems kariams paminklas Kauno kapinėse

Pupos ir pupelės Lietuvoje

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ/LIGOS 

3907 West 103rd Street 
V-’o-uųjj pasai susitarimą

MAGDUTĖS MARGUMYNAI
Naudingi-patarimai ir 

Įdomūs dalykai
• Šią vasarą bus madoje mini

DR. FRANK HĖCKAS
OPTOMETRISTAS "

KALBA LIETUVIŠKAI
6U W 71st SL — Tol. 737-5149 
ntrina akis Pritaiko akinius ir

UGDbSlO VALANDOJMAŽEIKA s EVANS
"S LAIDOTUVIŲ DIKTORIAI

5845 So. Wester* Ave. Air Conditioned Chapel ami

REpublic 7-8600-8601 Pirkini Faciue“-
s—- £Fve» kitow ditne

DR. K. G. BALUKAS 
IKUeERURA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Puleski Rd. (Crowford

Med.col Building). Tel. LU 5-6446 
Priiiia Ugoaius pagai ewuruu 

<ei neatsiliepia. skambinti 374-8X4

DR. CK. BOBflIS 
' INKSTŲ IR 4LAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
V*l*f. 695-0533 

Pok Valley Medical Canter 
8T0 SUMMIT STREET 

ROUTE 56, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antrą šeštadieni R—3 vaL 
TeL- 562-2727 arba 562-272S

REZ.: GI 8-0873
PR.W.EIS4N-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA 
6132 So. Kedzi* Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001

Telef. BE 3-5893

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
i0O2 N. WESTERN AVE. x 
52)4 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

|hy Berlyne Rytų Vokietijos vy- 
riausybės priedangoje, varžy
dami beveik visą susisiekimą 
su vakarų Berlyno sektoriu
mi. Mažojoje Azijoje arba, 
kaip sakoma. Viduriniuose Ry- 
uose Maskva nori maišyti kor
tas: ji atsisako mokėti jai pri- 
kausomą sumą Jungtinių Tau
tų daliniams išlaikyti, prižiū- 
rintiems taiką Izraelio pasie
nyje. Gi Afrikoje sovietai ne- j 
ginčijamai remia ginkluotą re- 
voliuciją prieš baltuosius Ro- 
dezijoje, P. Afrikoje ir kitur.' 
Tai aiškiai matyti iš to, jog 
Kremlius siunčia į tris Rode- 
zijai priešiškas juodųjų val
stybes Sovietų imperijos pre
zidentą Podgorny.

Kas gi slepiama po tokia 
Kremliaus veikla? Vakarų at
stovai iš Maskvos praneša: 
“Kremlius aiškiai nori, dery
bų keliu ir sutartimis išgauti 
daugiau nuolaidų”. “Taipgi 
yra ženklų, kad Maskvos po
nai nepatenkinti prez. Carte- 
rio noru sustiprinti vakarų są 
jungą, vietoje pirma derėtis ir 
tartis Rytų — Vakarų liečian
čiais klausiniais”. Maskva duo 
da suprasti: neatsukite mums 
nugarą.

Kremliaus visi bandymai ro 
do, kad ji suinteresuota sa
vais reikalais, nežiūrint ar tai 
vakariečių bus užskaityta ban 
dymais ar kuoikita.

Vakarų stebėtojai Maskvoje 
mano, kad Kubos kareiviai ne 
pasirodys Mozambike ir tuo 
tarpu rusai neparems naujo 
arabų išpuolio prieš Izraelį 
Taipgi negalima skaitytis ir su 
1&48 m. Berlyno krize. Bet iš 
visų esamų ir būsimų įvykių/ 
Kremliaus ponai jaučiasi lais-' 
vi siekiant savo tikslų, net ir 
tuomet, kai prez. Carteris ne'----
parodys jų atžvilgiu 
gaus elgesio.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Apjivilkit* Viešpačiu Jėzumi Kristumi*. — Rom. 13:14.
iSita# patarimas yra duota pasižventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad Siame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimti, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais 
nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

Visi žino, kad mirti* yra žiaun h paliečia kiekvieną. Be* kur yra ml- - 
ru*ie|i? | tą klausimą atsako knygutė "Vilti* po mirtie*", kurią gausit* 
nemokamai. Rašykit*:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS 
1V1ARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

E3

mams kailių prekybininką ir 
specialistą Normaną Burš teiną, 

.tailų ar medžio. Tačiau blyčiaus I 
I ir. amoni jos negalima maišyti,' 
nes gaunasi nuodingi dūmai bei! 
garai. Taip pat negalima mai-į 
syti jokių kitų skirtngų valymo 
priemonių.

• Brangaus kailio drabužį 
reikia tinkamai prižiūrėti. Va
sarą tokie paltai yra laikomi 
šaltose spintose su temperatūra 
iki 45 laipsnių ir tai 65% drėg
mės. Jei laikote ne specialisto 
prižiūrimam šaltame sandėly
je, reikia pirmiausia tinkamai 
ant plačios gembės pakabinti ir 
apgaubti plastikos maišu. Po. , , - , ,. . 1 .. . tą, statytma klausimas: koks

‘contact lenses” , . . . .
•I. pagai susitanzną. Uždaryta tree.: kelnaitės mergaitėms ir jau- 

, norus moterims, o plačiosios) 
kelnės - bliūmers senelėms. | r

į Pastarosios bus. sumodernintos 
sukirpimu ir raštais bei spalvo
mis. Jos bus taip pat trumpes
nės — kur nors žemiau kelių. 
Reikalaujant jas vadins haremo 
kel n ėmis< Zo uayertteįnėmis: ar-‘ 
ba Amelijos,* pagerbiant kovo
toją už moterų teises Ameliją 
Bloomer, pirmą kartą išėjusią 
į viešumą su to stiliaus kelnė
mis.

9 U. S- Department of Hous
ing and Urban Development nu
statė, kad vidutinė Amerikos 
šeima sunaudoja daugiausiai 
energijos transporlacijai — net 
56%. Namų šildymui 26%, van
dens šildymui 8%, o tik 2% švie
sai. Tyrinėjimai buvo daromi 
Portland, Ore. Be abejo, šią žie^ 
mą statistka pasikeis buto šil
dymo nenaudai.

• Amonijos ir vandens skie
dinys yra gera valyvo priemo-. 
nė, nes skaldo ir naikina rieba
lus. Clilorino blyčius taip pat 
gerai valo ir naikina spalvos 
filmą nuo porcelano, emalio,

DU. LEONAS SHBUHS 
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
765^ WEST 63rd STREET

VaL; uurad. nuo 1—4 po pietų. 
^etvirtad. nuo 5—-7 vai. vak.

• . ' Gtivc telef.: 776726M.
Naujai rez, telef.: 448-5545

M VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sendre praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofiso: 2652 WEST 59th STREET

TtLt PR 14223
OFISO VAL.: pirm., anirad.. trečiad. 
tr penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vaK šeštadie- 
aiais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

ua2aJ susitarime

P. ŠILEIKIS^ 0. P.
ORTHOHEDAb-PRO LEZlSTAS 

.į—; Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalbu kojoms1 {Arch Supports) H L L

1850 West 63rd St., Chic*SO- III. 60629 
Telef.: PRotpect- 6-5064

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd ŠTREEI
Telefonai: PR S-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

TeL 499-1318

rikoje. Čia jas laiko eilinių žmo- 
Įnių valgiu. Veriok jų maistin- 
Igumo vertė yra didelė. Jos turi 

00351 nrnlninn ‘ lomu22% proteinų, tuo tarpu žino
miausias proteino šaltinis — 
jautiena jo turi ttk 18%, o kiau
šiniai 13%. Deja; pupelės sto
koja medžiagų, kurias turi virš 
minėti produktais Todėl jos ga
minamos su kumpio atraižomis, 
kulniukais ir lašiniais, kombi
nuojamos su daržovėmis ir šal
tais patiekalais. Perkant mais- 

.... , . -i.tą, statytina klausimas: koksir pries vartojimą lengvai pa- produktas turi daugiau protei- rMii*tvrrTi nAt i oi* l’-/-vr£*-»*x5 .
nu už tokią pigią kalną?

9 Dėkoju savo gerai draugei 
už žemiau esančią informaciją 
apie kavą. ‘ .A

purtinti, bet nešukuoti šukomis 
ar šepečiu. Jei paltas gavo snie
go ar lietaus, reikia išdžiovinti 
pakabinant judančio oro vietd^ 
je. Nelaikyti prieš saulę arba 
prie šiltos krosnies, nes šilima 
džiovina ir kietina odą. Dėl per
mirkusio palto džiovinimo rei
kia tartis su specialistu. Dėvint 
brangaus kailio paltą, patartina 
nedėvėti didelių kartelių arba 
stambių apyrankių. Mašinų sė< 
dynės gailina palto plaukus, to
dėl vengtina trinti paltą ten sė
dint. Kartas nuo karto kailinius 
paltus reikia valyti. Cliicaguje j 
ir apylinkių ponios yra laimir- j 
gos, turėdamos patarnavi-

KREMLIAUS' BANDYMAI
MASKVA. — Atrodo,, kad

Kremliuje sėdintieji ponai pra
dėjo bandyti Amerikos prez. 
Carterio nervus ir kantrybę. 
Europoje rusai paremia spaudi-

mauda-

matema-
Qairaut

9 Garsus prancūzų 
tikas Alexis Claude 
(1713-1765) pasižymėjo nepap
rastais gabumais savo vaikystė
je. Būdamas 12 metų berniu
kas jis tapo Prancūzijos Moks
lo akademijos nariu.

SUSIRINKIMŲ

— NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ ir Pavienių 
klubas vasario mėn. 11-tą dieną 7 va-, 
landą vakaro turės susirinkimą Vy-, 
čiU salėje. 2455 W. 47th SL Visi klu
bo nariai ir prijaučiantieji yra kvie
čiami gausiai dalyvauti Po susirinki
mo bus vaišės ir šokiai J. Joniko or-, 
kestrui grojant. V. Cinką •

■B K
GfloW TH ATA PLUMP AHDFRE5H- 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME IN YOUR KITCHEN, YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST wAyTOCUTAND SERVE 
THIS pELICAOr’.WELL.ITCOULPN’l

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ-

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

- ?Jirektorių
Associacijds

HOW TO CUTANDSEfWE EZEStf PINEAPPLE

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

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

BUTKUS ■ VASAITIS
14AC So. 50th Ave^ Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

y.lpl 11.1 .1 .... '.. V A'-'-' WW

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arde 7-1S11
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TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

sulation within walls and*ceil
ing as well as in earthen berms ; 
around the foundation, orien-j 
tation to seasonal sun attl-j 
fades, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator 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 ”76.*

The Jireptaees were supphed 
by Home Cta/tf, Znc, Floral. 
Part, New Fork. Hmtttator 
Fireptace, A Divtrion o/ Fega 
Industries, Inc.. located in Mt.1 
Pleasant Iowa, manufactures 
a complete Hne of built-in, 
freestanding and 9ell*\

ANTANAS M. PHILLIPS
TUSIAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-340;

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Viso* programos iš W0PA, 

1490 ML A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pir- 
. madienio iki penktadienio 12:30 
i — 1:00 vai. popeL — Šeštadienį 
i ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
I vai. ryto.

Talef.: HEmlock 4-2413

I 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET fUpuM'c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrginii 7-€67S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DL S74-44H

KEMCVE the P1MEAPFLE EROM BOTH SHELLS. HALVE 
Hcurr LENGWwise. slice off coke Crop pok-ooh) ffi 
OF EACH GUAKTEK. CHUNK FKUlT. PUT BALK M THE 
SHELL — IT MMXS AH ATTCA4TNE SPYING MSH

rtKKKAUi TYMAI

MOV
Leidimai — Pilna apdrauda 

£EMA KAUNA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. W A 5-8063

M 0 V 1 N G
Apdreuctes p«rkravstynia< 

ii įveir'v atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1B82 arba 376-5996

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en
ergy-saving features' in de- 

. sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
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 our homes. 
This claim « being proven by 
New York’s Long island Sav
ings Bank. Its "Centenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of the&e 
improvements was approxi
mately $4,000 . ♦ . projected to 
be amortised within 4 to 5 
years through reduced ex-

' (Lay THE PINEAPPLE ON ITS 
'SIDE.WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH 1HECR0WN.

REMOVE THE FRUIT, 
INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL AND 
CUT ALL THE Wy AROUND-

f



SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

Šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira
šyti Non-Medicai pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

• Įs rašyti į SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

• Mums reikia didesnės gyvy
bės apdraudos, kadangi viskas 
brangsta.

Apdrauda * pradės galioti 
sekančio mėnesio pirmo- 
dienos, kai SLA Centras

ura apsidrausti tik Class V-2 
lai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 melų. Apraudos dydis

•Apsidrausti gali visi 
iki 70 melų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti

nuo 1

nerei-

• šio vajaus metu apsidraudę 
gauna 15% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių ItLkos 
metų mokėjimu.

• Po trijų melų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir ap
mokėta apdrauda (Paid up 
lue).

• Šia apdrauda turi teisę 
si naudoti SLA nariai, jų
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

e Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis i bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

va-

pa- 
šei-

— P. Petrušaitis, L. Pliūra, 
B. Juška ir v, Bagdonas išrinkti 
LB Kenoshos ir Racine aplinkės 
valdybon, V. Kažemekaitis, V. 
Paukštelis ir A. Rakauskas — 
priežiūros komisijom Prie apy
linkės veikia M. Rakausko va
dovaujamas Vasario 16 gimna
zijos rėmėju būrelis ir S. Mi
lašiaus vadovybėj esanti tauti
nių šokių grupė “Bijūnas”.

— East St. Louis lietuviai 
minės Lietuvos šventę vasario 
20 d. Pamaldos bus 9:30 vai. ry-

Hotel uDe Villa" Nilniuje

nuo 
sios
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis j SLA sekretore:

MRs. G. MEILIŪNAS
307 W. 30 Street

to Lietuvių parap. bažnyčioje, 
15-ta ir Baugh Ave. 12 vai. pa
rapijos salėje bus minėjimo ir 
meninės programos, taip pat 
vaišės. Programoj dalyvaus 
Irenos Gintautienės baleto stu
dijos šokėjai.

— Chicagos Lietuvių Tarybą 
šiais metais sudaro: Kristina 
Austin — pirm., Juozas Bieliū
nas, Rimas Šarka, Kazimieras 
G. Oksas ir Algirdas Pužaus
kas — vicepirm., Algis Jasaitis 
— vykd, sekr., Jonas šoliūnas — 
ižd., Antanas Švitra — fin. sek- 
ret., Stasys Maukus—prot. sek- 
ret„ Eufrosine Mikužis, Ignas 
Andrašiūnas, Mikalina Baronie
nė, Petras Bučas, Elena Bučins-

kas, Jonąs G. Evans, Adele Ga
balas, Juzė Gulbinas, Petras 
Jakubka, Veronika Lenkevičius, 
Julius Ruzas J r., Juozas Kapa- 
činskas, Vincas Mankus, Julius 
Pakalka, Donatas Stukas, Pra
nas Sekmokas, Vincas Semaška 
ir Jonas Valaitis. Tarybon yra 
įstojusių naujų organizacijų, 
kurios savo atstovų į valdybą 
dar nepaskyrė.

— Delfiną ir daik Jonas Tri- 
čys iš Marquette Parko apylin
kės įteikė $20 Mašinų fondui. 
Jonas Kesminas iš Bridgeporto 
apylinkės įteikė penkinę.Tos apy 
linkės tautietis užsisakė Nau- 
Jenas 3 mėnesių bandomajam 
aikotarpiui tikslu tinkamiau 

susipažinti, todėl pavardės pra 
šė neminėti. Dėkui visiems. 
?latinimo vajaus proga Nau- 

w ienos yra siunčiamos susipa
žinimui 2 savaites nemokamai 
pagal gautus pageidavimus ar- 
k>ą prisidedančių prie platini
mo atsiųstus galimų skaitytojų 
adresus.

darbuotojus ir 
už tokį laikraš- 
pavergtai Lietu- 
demokratinio nu

no ir sekr. J. Janušaičio pasira
šytu tokiu lydraščiu: “Lietuvių 
Paštininkų Sąjungos Valdyba 
iš savo kuklių lėšų paskyrė Nau 
jienoms $10 auką. Linkime 
Naujienoms jungti visus lietu
vius didiesiems tikslams — ko
vai už Lietuvos laisvę ir objek
tyviai vertinti dirbančiųjų lie
tuvių darbus”. Dėkui valdy
bai ir visiems tos organizacijos 
nariams. 

z. f

— B. Draugelis, Fallbrook, 
Cal., pratęsė iš anksto be ra
ginimo savo prenumeratą, taip 
pat atsiuntė $2 už kalendorių 
ir penkinę Mašinų fondui. Po 
$4 atsiuntė Jonas Bemotaitis 
iš Romeo, Midi, ir Kazimieras 
Karalis iš Klevelando. Kalendo
riaus proga po $2 atsiuntė Char ' 
les Genis iš Cicero ir ponia A. 
Matuli okas iš Clearing apylin
kės. Dėkui už ankstyvą prenu
meratos pratęsimą, sveikini
mus ir gerus linkėjimus, taip 
pat už aukas;

— Vincas Kamočius iš 
ro lankėsi Naujienose pratęsti 
prenumeratą. Dėkui už vizitą, 
$2 už kalendorių ir už penki- 
nę Mašinų fondui. Dėkui tos 
apylinkės tautiečiui, užsisakiuJ 
šiam Naujienas vieneriems me 
tams, bet pavardės prašiusiam 
neminėti. -y?

Cice-

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias' sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A. šeštoko knygele, 
kuri vadinasi , •

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
į žolę užauginti, Jkaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
į pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
į kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $150 čekį 
r arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
i siųsti tokiu adresu:

— Ponia. Viktorija Cinką, 
Chicagos Lietuvių Našlių, Naš 
liukių ir Pavienių klubo ko- 
resp#, sekretorė, įteikė per to 
klubo narę ir datfgelio lietuviš
kų klubų veikėją Rožę Didž- 
galvienę $10 auką už kalendo
rių. Dėkui. ų-

— Jonas Dobrovolskis iš Chi 
jeagos pietvakarių lankėsi" Nau- 

ninkų S-gos iždininkas, atsiun-1 j ienose pratęsti prenumeratą 
te $10 su S-gos pirm. J. Gudžiū’ir ta proga įteikė $5 Mašinų fon

— Ponia Liudvika Bubliaus- 
kas iš Gage Parko atsiuntė tQ- 
<i laiška: “Siunčiu Jums $5 če-. 
d už kalendorių, kurį mes la

ibai vertiname. Ta proga svei
kiname visus 
□endradarbius 
:į, naudingą 
vai ir visiems
sis ta tymo lietuviams. Daug ne
santaikų mūsų tarpe pranyktų, 
; ei viąi lietuviai gautų gerą in 
formaciją, kurią teikia Naujie
nos. Linkėdama jums visiems 
geros sveikatos, sveikinu artė- 
^ančios Vasario 16. šventės pro
ga.”

— J. Pocius, Lietuvių Pašti-

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 80608

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

rtAUJĮEVOKS ilemet nėjo S0 metą. Minint tą rnrArtt gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui ikel- 
biimas Naujienų platinimo rajui,

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja nž Lietuvos Ir pavergtų lietuviu lalrvę 
neidama* ir nesidėdamas į sandėriui ru okupantai! ar U«lh> 
tiniala,

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratinei grupei, Jų bendrai Institu
cijas ir remia Yisq lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujieną vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metą proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, riekiant visuotino Ii* 
ruviškų reikalų reneswa,
KAINUOJA: Chleigofe Ir Kanadoje metams — $30.00, puiel mėty — $1$.00, 

trims mėn. $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusėj mėty — $14XX), vienam m4n. — $230. UŽrienluo- 
** — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama M va Iff nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOJS,
1739 South Halsted St.

Chicago, Hl. 60608 f

Q Siunčiu-------------  doL Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajam proga paremdamas lietuvišką spaudą.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVAROS IR VAKDAS _________________________

ADRESAS

AR JAU PASUJARETIE
SAVO l'ESTAMESTĄ?

luu reikalu Jums gah daug 
padėti teisininko Prano šulo p#

ruošta, teisėjo Alphonse VVeUs 
peržiūrėta, ‘‘Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legaiiškomis formomis
Knyga su formomis gauna 

Ina ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaližko- 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujiems”, 1739 S 
Halsted SU Chicago ILL 60608

i
I

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL’ ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKA1S, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Avė.1 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

BEST THINGSINUFE-
Lail Frank Zapolis 

3208y2 W.95th St 
GA 4-8654

STATI FARM

LMSUlANCf

State Farm Life Insurance Company

— R.. VILTAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI, j 116 psk 
dar galima gauti Naujienose 
prisiunčiant 5 dolerius.

PERRY 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.

dui. Visi skaitytojai prašomi 
remti'Naujienas ir jas platinti. 
Visi lietuviai kviečiami atkreip 
ti į jas savo asmenišką dėmesį, 
gerai su jomis susipažinti ir pa 
reikšti savo asmenišką nuo
monę jas užsisakant.
— Dail. Jurgio Juodžio darbų 

paroda numatoma atidaryti ba
landžio pradžioje SL Peters- 
burgo Lietuvių klubo salėje. 
Parodą organizuoja ir globoja 
R. Kalantos šaulių kuopa.

— Illinois valstijos loterijoje 
Bonanzos traukime vasario .3 d. 
laimėjo 49, 697 ir 4488, spalva 
raudona. Grand Prix traukime 
laimėjo 30, 44, 25, 5103 
55002, spalva • raudona.

ir

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 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui '

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
'djos prie 63-čios;

SIMAITIS KEALTY
Notary Public

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

ŽIŪRĖKI T E !

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

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

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

Juoąs Kapačinskas, IšEiyiO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7doL

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 $150. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba.

M. Zošcenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis. KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimaL 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 $150. j. <

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 
čak| ar piniginę perlaidą.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

Patnsff, «»nut |e 
•«»!«*. Knypoa

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprale 
gyvento j m ir gamtą. 1^300 lietuviškų vietovardžių 
kaina $6.00, mlnklti virtelial.’

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

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

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly- 
oo prie Marquette parko už Kedzie. 
Virš $5.500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci
ja.-! % vonios, virtuvės pečius, karpe- 
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.

1% 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 
into mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiaus 
r igoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 

‘Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

65 IR RICHMOND — 5_kamb. mū
ras. Gazo šilima, pilnas rūsys, potvy
nio apsauga. $22,500.

72 IR TALMAN — 6 kamb. rezi
dencija. Dalinai Įrengtas pilnas rū
sys, 2 masinu garažas.

66 IR MOZART — 4 mieg. mūras, 
galimas praplėsti. Dvi pilnos vonios, 
įrengtas rūsys, mūro garažas. $37,000.

57 IR SACRAMENTO — 8 būtu 
mūras pilnai išnuomotas. Geras in | 
vestavimas. 1 -------- --- e

63 IR AUSTIN_ taverna ir 3 bu- a garažas iš geni rankų priešais parką.
tai Gazo šilima, pilnas rūsys, kaina— 
5 metinės pajamos.

BUDRAITIS REALTY CO.
• «- . - i

. įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 
A famous name is Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build- 
ing ■

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

' Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

SAVININKAS PARDUODA 10 unitu 
motei - apartmentą. Jeigu turite 
krautuvę arba taverną su namu, tai 
jį priimsiu pradiniam įmokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu*. 2808 Beach Blvd. S., Gulf
port. Fla''. 33707 Tel. (813) 345-9054.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING AND AIR
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

!hicago, Hl, 60609 Tek VI 7-3447

I

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago^ miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave.

Te!.* 927-3559'

TAISAU NAMUS

Telefomioti: 
476-7727 arba 523-9367

ALEKSAS

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas

TAISOME KLAIDĄ
Vakarykščiame Naujienų

žinutėje “Kaip skaniausiai iš-1 paštu kainuoja dar '50 centų- 
kepti bulves” turi būti “suvynio- Knygoje yra daug gerbs lietu- 

popierių viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

jamos ...į aliuminini 
(aluminum foil).

nr.
DĖMESIO 

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523*8775

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2707 
J333 So. Halstad Ft., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320___ _

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKTENfc — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI.
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYbYTO- 

JO, VISUOMENES, VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Guts«n — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. - - - - ___________- - $8.00

Dr. A. J. Gusmh — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _ _ ___  $3.00
Minkštais viršeliais tik _______________ - - - — $2.00

Dr. A. J. GuiMn — AUKŠTA KULT0RA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik  $2.00

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekį arba money ordarj, prie 
nurodytos kainos pridedant SOe. parsiuntimo Išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO,’iLL. 60608

— ~ NAIMIlNOi, CHICAGO t, H.L, — M^>4iy,F^>ru«ry 7f 1977

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublic 7-1941

M. Š I M K U S . 
Notary Public 

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

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

pas vienintelį
lietuvį kailininką 

Chinagn

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

gSfcTeL 263-5826 
^(jaUigoc) ir 

677-848C

185 North Wabash Avanu*


