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sikalbėjus ir išaiškinus kelionės 
"tikslus, Dr. Bobelis gavo reika
lingus liudijimus ir ženklus. Ame

B
jam buvo reikalinga;.kreiptis.! .rikos delegacijospirmininkas iš- 
Maskvą, ir prašyti-.daugiau ins-

Įrašė.. Pabaltijo klausimą-į-Eu
ropos -saugumo-ir. bendradarbia- thur Goldbergo. Tiktai su juo iš- 
vimo konferencijos dienotvarkę.
Sovietų atstovas nieko negalėjo
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* Dr. Bobelis, pasrbaigu^TJetuvos -klausimui 
. - :iiskridaf t Vokietjq ir Amerika
' CHICAGO, !!!. — Belgrado konferencijoje, 33 Europos vals

tybių atstovų akivaizdoje, Amerikos' atstotai pirmą kartą tarp
tautiniame forume-iškėlę Pabaltijo valstybių klausimą; Sovietų 
delegacijos pirmininkas.Voroncovas bandė aiškintu kad patys lie
tuviai, latviai ir estai -prašė Sovietų Sąjungą Įjungti j savo tarpą 
Lietuvą, Latviją ir Estijąl

Sęn. Dole pareiškimas, jr. Ame 
rikos delegacijos pirmininko 
Arthur'Goldbergo padarytos pas 
tabos apie’ nevykusius Vbroncd-

Belgrade. Dr. Bobelis buvo ap
sistojęs “Moskya” viešbutyje, 
kuriame turi kambarius didelė 
Amerikos delegacijos dauguma. 
Truko- dvi dienas, kol jis priėjo 
prie delegacijos pirmininko Ar-

Maskyą ne prašyti-.daugiau ins^ rašė liudijimą, pažymintį, kad 
tnrkcijų. "Sovietų vaIdžiahenorė: Dr. Bobelis yr Amerikos dele- 
jo;, kad josios prievartės darbai- -gaeijos narys,; ^inąs - patarėjo 
būtų įtraukti '4;Belgrado:3ą>nfeT. pareigas. Ten pat jdayė ir žerik- 
reneijos darbų tvaike^ bet: ame- lėlį, reikalingą prisisegti: prie

DAILY NEWSCHE LITHUANIA
Į II MM U 11.

Chicago, Ill. — ket -irv-jMenls.—Thursday, December, L 1977

EINA KOVOS MIESTO GATVĖSE
Korėjos vyriausybe yra pasiruošusi leisti 
Parkui liudyti JAV konąreso komitetui

MOGADIŠE AS, Somalija. — Iš kovos lauko ateinančios ži
nios sako, kad Somalijos partizanai visiškai apsupo Hararą, o tre
čiadienį kovos ėjo miesto gatvėse. Somalijos partizanai ėjo i Ha- 
rara iš trijų pusių ir gerokai pasistūmė Adis Abebos kryptimi. Ka 
ro vadai mane, kad Etiopijos kariai leisis vieninteliu keliu Į Adis 
AbebĄ, o partiniai galės bėgančius karius skinti kaip zuikius, bet 
etiopiečiai bijojo išeiti iš miesto. Jie nujautė, kad bėgimas gali 
liūdnai pasibaigti. J •

Privilegijuoti "Atėnų piliečiai pirmieji turėjo tėiso bal suoti senaje graiku demokratinėje santvarkoje. Jiems 
ir i galvą neatėjo mintis, kad kas galėtu klastoti rinkimu duomenis. Praeitį savaitgalį kiekvienas graikas tūrėjo 
teisę balsuoti; bet balsu skaičiavimas Atėnuose dar.ir šiandien lėtas. Tiek težinoma, kad dabartine vyriausybe

- "negavo ffbk kiek ji tikėjosi. . " ' -2, \" ’’

Parkui leis liudyti 
JAV kongresui

HONGKONGAS, Britų kolo
nija. —- Ateinančios žinios sako, 
kad Pietų . Korėjos vyriausybė 
yra pasiryžusi leisti biznieriui ir 
mekleriui Tungston Parkui vyk
ti Į Ameriką ir liudyti kongreso 
komitetui. Pradžioje Korėjos vy 
riausybė nenorėjo išleisti Parko 
i Ameriką, iš kurios jis paslap
čiomis pabėgo, bet dabar j i kei
čia savo nuomonę? JAV ambasa 
dorins aiškiai pasakė Korėjos

Etiopiečiai kelia 
rankas aukštyn

Somalijos karo vadas pake 
pirmyn pasistūmusiėms grįžti 
atgal Į ‘Hararą ir bandyti nu
ginkluoti visą Etiopijos g.cnizo- 
ną. Jau antra diena Hararas ap 
suptas. Joks Etiopijos karys ne 
gali iš miesto pabėgti. Vietomis 
etiopiečiai kelia rankas: aukštyn 
ir pasiduoda nelaisvėn.: Kitose 
vietose eina susirėmimai pačio
se gatvėse^ bet.kareivinės trečia 
(Senį dar nebuvo,. pasidavusius. 
Tvirtinama, kad. .keli kariškia

-u’J /. * r

didelis. Jugoslacijos kariai ir po 
ličininkai sustabdo kiekvieną 
'žmogų, kuri’s bando priartėti prie 
konferencijos pastatų.- Namas 
didelis, naujai pastatytas ir gra
žiai Įrengtas. Kiekvieną -dieną 

: delegacijos G.nariai’ gauna kito
kius" ženklelius,-kad-policija ga
lėtų geriau kontroliuoti. .
. ; ifelegacijos^piimininkąs. Art
hurGoldberg papasakojo Dr. Bo 
belini, kad/jis jau yra gavęs 
apie Į tūkstantį. laiškų iš Ameri
koje gyvenančių lietuvių. Jis ste 
bisi, kad toks didelis Amerikos 
piliečių skaičius' domisi Lietuvos 
laisve, ir kaip tie laiškai malo
nūs pačiam Goldbergui, kad jis 
galįs būti naudingas lietuviams, 
susirūpinusiems gimtinio savo 
krašto laisve. Didoką pluoštą 
laikų'yra gavęs ir sen. Dole. Dr. 
Bobelis patarė ir toliau parayti 
padėkos laiškus už konferencijos 
posėdyje pasakytus žodžius apie

yietbje;; Ne Jungtinėms Tautoms 
ir ne kokjamę. kitame organizme 
turės būti sprendžiamas sovietų 
karo jėgų Įsiveržimas 4 Pabalti- 
jį, bet Europos, saugumo ir bęn 
dradarbiavimo konferencijoje. 
Jis gali ’būti padėtas į nebaigtų 
klausimų eilę? jis gali- būti- iškel 
iasj kitame pasitarime^ bet f šis: 
organizmas, kuris yrą; pasiryžęs 
spręsti Europos taikdš^klausi
mus, turės spręsti ir pavergtų 
tautų likimą.l „ ’ . j .

- ■ • - .... ; -I */»* •_

Dr. Kazys Bobelis,-pašibaigus 
penktadienio posėdžiui,išskubėjo 
iš Belgrado konfenrencijos. Jis 
ten buvo nuvykęs Lietuvos lais
vės reikalais, jis teikė žinias ne 
tik sen. Dole, bet ir kitiems 
Amerikos ir kitų valstybių atsto 
vams, suvažiavusiems Į Belgra
dą. Jam pavyko padalyti gero
kas pluoštas informacijos apie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pa 
verginio eigą, apie Amerikos lie
tuviu pastangas iškSti šj MmJp"“** -^nk“
simą tarptautiniuose posėdžiuo
se ir apie pastangas padėti lietu
viams atgauti Lietuvos nepri
klausomybę. Jam pavyko išsklai 
dyti sovietų skleidžiamus me
lus, suplanuotus ir skleidžiamus 
nuo pirmos Lietuvos okupacijos 
dienos.

Dr. Bobelis praleido Belgrade 
visą svaitę. USA jo laukė Įvai 
rūs darbai ligoninėje ir valsty
bės įstaigose, bet jis viską nus
tūmė Į šalį, kad tiktai galėtų 
prisidėti prie Lietuvos laisvės 
reikalo įrašymo Į Belgrado kon
ferencijos darbų eilę. Amerikos 
Lietuvių Taryba ir toliau infor
muos Amerikos delegacijos at
stovus apie tolimesnę Europos 
taikos ir Lietuvos laisvės eigą.

žmonių, administracijų bei kon
greso nutarimą, nepripažinti ne
teisėto krašto prijungimo "prie 
-Sovietų Sąjungos. Dr. Bobelis 
patarė amerikiečiams rašyti sen. 
Dole laiškus j Washingtona, o 
delegacijos pirmininkui Arthur 
Goldbergui rašyti laiškus tiesiai 
Į Belgradą. Nieko daugiau ne
reikia žymėti. Jugoslavijos paš
tas žinoš kad iGoldbergas yra 
Amerikos dedegacjos pirminin-

Vėsesnis, debesuotas
Saulė teka 6:97, lėMtaMt 4:21

•-rf’tOWt’Wbširdies ligų* s*pecialistaiv'
pradinėse mokyklose? įvesti nau. 
ją kursą — kaip teikti skubią 
pirmąją pagalbą širdies atakos 
ištiktiems žmonėms. Tokį kursą 
įvedus mokyklų 7 skyriuose JAV 
greičiausiu laiku turėtų nuo 40 
iki 50 milijonų armiją, kurios 
nariai žinotų ką tučtuoj dary
ti širdies atakai ar smūgiui iš
tikus. Tuo būdu būtų galima j 
kasmet išgelbėti po. 200,000 žmo 
nių gyvybių. Kurso tikslas — 

kietis žinotų ir mokėtų kaip teik 
ti pagalbą širdžiai • sunegalavus. 
Visą kursą galima išmokti per 
keletą valandų: atpažinti nuo
puolio ženklus, pašalinti kvėpa-j 
vimui kliūtis ir panaudoti resus-1 
citaciją, tai yra iš burnos i bur-l 
ną kvėpavimą, ir jei širdis susto 
jusi — daryti ritmiškus krūti
nės paspaudimus.

pradžioje nesipriešino pastan
goms siekti galimai greičiau tai- 

I 1— — _ . * . . . - . O—.4-.. — .. —> ^>4-
j rukus pakeitė savo nuomonę ir 
užsiundė propagandistus prieš 
Sadatą.

šiandien jau aišku, kad Pre
zidentas Asadas'į Kairą pats ne
važiuos ir Sirijos atstovo ten 
nesiųš. Sirijos užsienio reikalų 
m i nisteris pirmiausia išskrido Į 
Maskvą, kad atkalbėtų šovietų 

Ivaldžią nuo Kairo konferencijos. 
“Sveikinęs « visai, Atne-j - Dr- j WASHINGTON, D. C. Sovfe-
rikos delegacijos nariais. Dr. Bo! ~ Hel10’.~ atsake bes" valltžia Valstybės De
belis apsirengė ir s 
aerodromą, kad galėtų gauti lėk
tuvą, skrendantį į Vakarų Vokie dos,—paaiškino sutiktas gauruo 
tiją. Beskubant iš Belgrado kon-1 tas vyras, 
ferencijos rūmų, dr. Bobelis pas
tebėjo priešais ateinantį gauruo 
tą ir pasišiaušiusį vyrą. Jis sku
bėjo į konferencijos namus. Jis 
buvo gerai apsirengęs, bet barz
dotas ir ištaršytais hipio plau- 

Į kais Dr, Bobelis jo nepažino, pet 
| jis Dr. Bobelį pažino ir jam ta- 
Jtė: • • ?

Reu | ko® Artimūose Rytuose, bet net

Sovietų žvalgybininkai 
tarnauja abiem pusėms

. MOGADIŠU, Somali j.
terio pranešimais, Sovietai su 
spėjo lėktuvais ultimatumo lai
ku iš Somalijos išgabenti 2.000 
ar 3,000 savo “patarėjų” su jų 
pačiomis ir vaikais, bet netoli 
jie skrido, tik iki Aden, iš kur 
daugumas jų. perkeliami toms 
{pačioms pareigoms Etiopijoj, 
kokias turėjo Somalijoje.

nuskubėjo i,kub!” Bobeli3'
—■ Aš esu Vinickas, iš Prav-

— Tamstos aš nepažįstu, bet 
žinau, kad Maskvos Pravdoje nė
ra “pravdos”, — tarė jam Dr. 
Bobelis ir nuskubėjo savo keliu.

Tuo Dr. Bobelis ir baigė savo 
pranešimą, o vėliau atsakinėjo 
Į klausimus.

kos apaštalą, bet atsisekančiu 
I mėti vaištybines Skolas.
i

Valstybės DepattatnentAs ne
laukė sovietų valdžios ptaneši- 

Rėporterta J m<5, bM pašlrtlbė, kMd JAV

Rūtai nenori klausyti Sadato, atsisakiusio 
: mokėti karo5meto skolas ,

JERUZALE, Izraelis.- — Izraelio- užsienio reikalu minište- 
ris Moišė Dajanas,-vedąs visus, pasitarimus-su arabų valstybėm, 
šiandien sukvietė laikraštininkus'- ir pareiškė, kad Izraelis yra 
pasiruošęs pasirašyti su Egiptu-separative taiką, jeigu Egipto 
vyriausybė to'■norėtų. Daugelis manė, kadfįSgipJo prezidento’ ke
lionė į Jeruzalę yra pirmas žingsnis separating taikai,cbet pre
zidento Sadato-kalba Izraelio parlamentui :tekiį mintis iSiklai- 
dė,'nes Egipto prezidento reikalavimainieku1 nesiskyrė nuo 
anksčiau arabų tformuluotų reikalavimų. . i, .?

Dabartiniu metu padėtis ge
rokai pasikeitusį Visa eilė ara
bų valstybių prezidentą Sadatą 
apšaukė arabų reikalų išdaviku, 
nežiūrint į jo patiektus taikos 
reikalavimus. Pačios didžiosios 

[ arabų valstybės, karo metu dau
giausia nukentėjusios ir prisidė 
jusios stambiomis pinigų sumo
mis, pritaria prezidento Sadato.mus iš anksto aptarti ir.išspręs 
pirmam taikos žingsniui, bet Si- ti. Jeigu Kairo pasitarimas ge
ri ja atsisakė. Jos prezidentas, rai vyktų, tai visos eilės klausi

mų Į Ženevos pasitarimą nebūtų 
reikalo įnešti.1

Turint galvoje sovietų valdžios 
nutarimą nesiųsti atstovo Į Kai
rą, prezidentas Sadatas gali pri
imti Dajano pasiūlymą ir pasi
rašyti separatinę taiką su Izrae
liu.

atsiųs atstovą Į prezidento Sa
dato organizuojamą taikos pasi
tarimą. Iš visko atrodo, kad Si
rijos prezidentas pajėgė Įtikinti 
sovietų vyriausybę nekreipti dė
mesio į prezidento Sadato pas
tangas sušvelninti Ženevos kon
ferencijoje galimus ginčus. Jis 
norėjo kelis svarbesnius klausy

Amerįka neatiduos 
komunistams tremtinių

CANBERRA, Australija. Ko
munistinė Vietnamo vyriausybė 
kreipėsi į amerikiečius, prašyda 
ma grąžinti jiems visus tremti
nius, Amerikos laivais pabėgu
sius iš Pietų Vietnamo. Dalis tų 
tremtinių apsigyveno Australi- 

Jjoje, o kiti išvežti į kai kuris sa
lias. Amerikiečiai griežčiausiai

reikia tartis su tokiu žmogumi i• - • • -nausybei išbėgusius. Amenkie-

partamentui, kad ji neplanuojan 
ti siųsti savo atstovo Į preziden 
to Sadato planuojamą Kairo 
konferenciją. Pats užsienio mi-! 
nisteris Gromyka rašo, kad so-1 
rietu valdJU nemananti, Md jai jJT™" 
reikia tartis su Ūkiu imoSumi!sts'’akė.,t,‘luotl VletM™ 
kaipSadatas, noinčiu vaidinti tai Į

»no. koks likimas ištiko
tuos, kurie patys savu noru grį
žo j Pietų Vietnamą. Jiems bu
vo suruošti karo lauko teismai 
ir šaudomi pagal karo lauko teis 
mo špi*«nduftą.

kas nenuvyko Į Washingtona 
ir nepasakys, kam ir kiek’ jis 
kyšių yra davęs. Už liudijimą 
Parko- i kalėjimą amerikiečiai 
nėkiš. - - - - ..... . *

Filipinų prezidentas 
teisina ekzekuciįas

MANILA. — Filipinų prezi
dentas Ferdinand Marcos, pa
veiktas kitų šalių kritikos, pas
merkiant mirties bausme nutei
simą savo politikos oponentų, 
antradieni Įsakė atnaujinti ka
riuomenės teismą ir pavedė 
Krašto apsaugos sekretoriui 
Juaft Ponce Enrile “teisingumo 
labui” atnaujinti Marcos svar
biausio oponento buv. senato
riaus Benigno S. Aguino ir dvie
jų komunistų tariamų lyderių by 
las. Kadangi Aquino skunde Fi
lipinų aukščiausiam teismui sa
vo nuteisimą pavadino “kengū
rų teismo nuosprendžiu”, visiems 
nusmerktiesiems leista pristaty
ti papildomus liudininkus, argu
mentus ir kitokius Įrodymus.

JAV Valst. departamentas pa
reiškė susirūpinimą dėl Aquino, 
44, nuteisimo mirties bausme, 
kaltinant jį subversija, žmogžu
dyste ir šaunamo ginklo be lei
dimo turėjimu, bet nieko neskel 
biant apie Įteiktos apeliacijos 
ngą.

Išrado nešiojamą X-Ray , 
peršvietimo aparatą

WASHINGTON. — NASA 
praneša, kad mokslininkai, ga 
vę idėją bestudijuodami ener
gijos versmes erdvėse, išrado ir 
jau pagamino rankoje laiko
mą X-spindulių mašiną, kuria 
padaromas ir tuč tuojau išaiš
kinamos X foto nuotraukos, 
išradimas skaitomas didėlės 
vertės medicinai, dentisterijai 
ir induslrijai. Pavyzdžiui spor 
te — bežaidžiant futbolą ir su 
sižeidus bus galima tuč tuojau 
vietoje Aiustatyti, koks sužeidi
mas įvyko. Išradimas pavadin 
tas Lixiscope.

nori kariauti. ' '

■ Kava amerikiečiai 
remia Amino valdžig ~

WASHINGTON. — Kongresr 
atstovas Robert K. Dornan (R- 
Calif.) pranešė, kad keturio; 
stambios JAV firmos nenut 
rauks kavą importuoti iš Ugan 
dos, kur viešpatauja Idi Aminas 

Tos 4 firmos yra: Proctor ii 
Gamble, kurios gamina Folger 
kavą; General Foods — gamirn 
Maxwell House, Nestle Co. ii 
Hills Brothers Tarp 1975 _ 
m. sausio ir 1977 m. rugpiūčic 
mėn jos importavo kavos ii
Ugandos už $360 milijonų.

Atst. R. K. Dornan, kurs si 
atst. Don J. Pease (D-Ohio) rųo 
šia bilių Ugandai boikuototi, je 
tos firmos savo noru nesiliau 
Amerikiečių .doleriais rėmusio 
nežmonišką režimą, Dornan ps 
reiškė spaudai kaip “skaudu i 
nemalonu yra pranešti Ameriko 
publikai, kad tos kompanijos pž 
sirinko remtį Tdi Amino rasisi 
nį režimą ir Hitlerinę politiką’

Kompanijos teisinasi negaili 
čios importo iš Ugandos nutrau 
ti?.del to kavos kainos ameriki 
čiąms dar labiau pakiltų.

25 diktatūrų šalyse 
dr daktarai kankinami

Icnčcras.- —.! Amnesty Inb 
national pirmadienį paskelbė s. 
rašą 92 daktarų ir kitų medic 
nos srities darbuotojų 25- vaisi 
bėse kalinamų už politinius įs 
tikinimus. Kai kurie buvo n 
kankinami ir dalis jų laiko: 
kalėjimuose be teismo.

Tokios valstybės. Amnesty I 
ternational išvardintos sekanči 
s: Argentina, Brazlija, Gult 
rija, Cameroon, Shile, Egipts 
Rytų Vokietija, Indonezija, 
raelis. Mali. Marokas, Parag: 
jus. Rodezija, Rumunija, Sin$ 
pore, Somalija, Pietų Afrika, 
vietų Rusija. Sirija, Taivan 
Tailandas, Tunizija, I’rugvaji

| Vietnamas ir Jugoslavija,



Mokosi unisonu kartoti, kad Čikagos patriotinė visuomenė piketavo 
ne komunistų propagandinių filmų propagavimą, [p patį Jaunimo 

‘ k centra.

tik Įpilijonai kalakutų, kuriuos arba nuospaudoms darytį pK į pradėjo šalti, čigonas atsikėlė 
tą diepą aiperikječiai suvalgo, jąklų. Frą^ciscų nV^ttlir sąkę:

į banko plėšikė gavo |57k uj k-į Veltui tą ve Diąvąa laiko, 
"'■‘mėnuli. Tu iyietį kaip saulę, 

bet šaltai šildai.
Hipio fi|osofiją

Hipis filosofavo apie žmogaus 
gyvenimą ir sakė:

— Aš priėjau išvados, kąd 
nėra jokio skirtumo tarp gy
venimo ir mirties.

— 'fai kodėl tu nemiršti, o 
vaikščioji, kaip dūšelė be vietos?

Taupys taikia
| Vienas norėjo taupiai gyvęn- sekundžių, arba jūsų gyvybę ne- 
ti, todėl pasiryžo pirkti paujaų. biu verta siu pop<rgalio”. Pu
siu modelio mažą mašiną. Suži- aiškėjo, kad tą 0kinį panaudo- 
nojęs kainą, jis klausė pardavė- jo viena sludęptė savo literulū- 
ją: \ rinėse pratybose.

į — Kodėi tie mažieji automo- 
bijląi taip brangiai kainuoja?

Jei jūs norite taupyti, tąi 
turite i

i kino jam pardavėjas. '•

ŽMOGUS IR SVEIKATA Į
(Sveikata, tavo yra didžiausia, 

gėrybė, guodokie ją) ‘ .

. Vienu ..keliu ėjo žmogus ir 
sveikata pasjvaiksztinėtt. - Isz 
sykio mano žmogus pasztįko, be

- indą Žipoyas

už lai sumokėti, Y paųiš-1 Oflųtė draugavę sp Jonuk j, 
bei vis neįmrėjflrįHž jo tekėti. » viummuji, o.aip uuoUk 

\ — pasakyk'mąn atvijai, Ogu-'— klausė vienas. Hipis jam at-
sakė:

— Nes nėra jokio skirtumo...

Pažintis ir pareiga

Judėjimo policininkas sustab-

te,.kodėl tu neojų-j tekėti, už Jo
nuko*'— klausė-iaama. Onutė 
atsakė: ‘ .

■ — Kaip aš už jo gabu tekėti,1 
kad jžs'nęt pragaru netiki?
' Nenusimink, Onute. Kai dė vairuotoją uz pergreitą va-

, .. , K. ... .rjis pa^vens su -tavim keletą “avin^ ir ruošėsl "į*11 Pr°^
proto bėga,- skubinasi, ir' j .......................... -x„x.

garą, — paai^Og^Jjjfi motina.

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
W- -•* 3 ’ ją

Sųriojio įr redagavo teisininkas Jonas Taląlas
(Tęsinys) .

Išrašas: “Tarybų Lietuva”, Nr- 1940. XII 5.
J. Krųminas—- eilėraštis “PARVEŽTA SAULĖ” 

(Stalino). Ištrauka iš poemos.
Išrašas: “Lietuvos Žinios”, Nr. 152. 1940.VII.8.

Buv. žemės Ūkio ministeris J. Audėnas grįžo į 
Kauno miesto savivaldybę.

Išrašas: “Lietuvos Žinios”, Nr. 152. 1940. VIL8.
Atsišaukimas į kultūros, mokslo ir meno darbinin

kus bolševikiška dvasia — pasirašo prof. P. Šalčius, Dr. 
Girdzijauskas, akt. H. Kačinskas ir kt.

ŽEMĖS ŪKIO KLAUSIMAI

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
:‘T Pešto RIMAS NERIMĄVIčIUS

Gero gyvenimo varg’ai ^atI Čia gyventi daug geriau, 
“Nepriklausomos Lietuvos”

44 nr. A. Lukošius savo skilty
je leidžia filosofuoti apie mo-| Kasdien iš darbo kai grįžti 
derniųjų laikų belaisvius dviems 
draugams, sėdintiems lietuviš
koje svetainėje prie alučio ar 
kitokių, gėrimų. Jie apgailes
tauja svetainėje nesančių var
gus:

— Visi tie, kurie išvažiavo — 
tikriausią, kad vargstą: meni 
dirba pluša prie savų- vasarvie
čių, pi^una/ždlę.7 reĮnbnUioją, Nes jei esi žmogus taupus, 
dažo, dar kiti amžinai dejuoja. Tada sueis svečiai 
kad žuvys nekiintba, blogi orai.
nekokie-metaig:.,-^ ,y\.. ,

Ne. geriau ^ir-namię pasilikų;

Nereikia laikraščių skaityt, 
Nei jokių knygų pritaikyt.

Visus vargus tuoj pamiršti. 
Plauni žolelę prie namų, 
Arba susėdi prie kortų.

Kai piaut žolelė nusibos, 
Pinaklįo nori nepralošt, 

jTada — žmonelę po ranka,
Eini i kiną kai kada.

O jei ir kinas per brangus,

barniems: ..
-Ą Kas iš to, kad kitas ir ai r 

ba m- pluši, 3aFiĮgSta}~Įdi'ask'ijį^ 
tiesiog’ save sjuaiigiaŲ 6 jokių' 
draigtf A'iėpfci pAžįštajj rief • štf 'ši-; 
vo įfirdmife giminėmis nesuges-., 
ven| ir Jų yengia/’Žįiriau aš kė
lė tą; tokių".'’fcas pėr rezidėhcįjos, 
ties^ig Įialociai. visur išblizgin
ta, Išpustyta, gražiausiais kiii-' 
mais išklota, bet niekas pas juos 
neužeina, su nieku jie nedrau- 
gauja. visų jie prisibijo, nes ga
li jiems kilimą, sienas, baldus 
sulipti rr daiMŠlanlų-padaryti...

Vieniems ir kitiems kadaise 
“Priedą” išspausdino eilėraštį, 
panašų Į žinomą dainelę:

Ar,ąš tau, broli, nesakiau,

savi,
Kartu mes “vaęysim” TY V Y.

Kam (ai lankyti koncertus, 
' Kam reni P draugijas ir kitus? 
i Kam Lietuvos -tele reikia^verkt/ 
■Jei?.-gali* 'liaibolę'Y išgert??

berūpi mad net iHpkyJkla^ 
^ei Valiai, nei TcctKĮa “veikta -i 
Nenorių niekotas su
Leiskite man rainiai miegot,

S. Pašįlytė

Kalakutas ir amerikiečiai

Padėkos Dienos progą, b. kv. 
Draugo 275 nr. vedamajame ir j

sveikatą palikti.- Svęįkata pašu
ke: žmoguli, nesiskubinkie, nes 
tu tęip bevaikszę^iodaŲjąs < pa
ilsi. v.'",.y

Ką gelbsti' persergėti fkv^lą: 
žmogų: kapi. bėgo, įeip. t^ga ir. 
pal!kd sveikatą. Sveikata maty
dama, kad žmogus ją niekina, 
ėjo isz lengvo sau viena paskui.

žmogus pasimuszė kojas, ne
priėjo pusįaukelio ir pailso; at
sisėdo ir kvėpavo. - Dabar pasivi
jo jį sveikata ir eina pro šalį.

— Duszele mano, miela svei
katėlę! Duokite man szią savo 

1 rankutę, veskie manę, — ’tarė- 
žmogus. • ■ ‘

— Ne, reikėjo manęs, pirma 
klausytį, rėikejo mangs_ pepą- 
niekinti, reikėjo nepamesti, —. 
tarė svęįkata. . l:

— Asz, — žmogus norgjo kal
bėli, bet ji paliko*ir nubėgo- ų.

Vaikuczei, turėkite, prplą; 
gupdokite sveikatą, savo. Baigus 
daiktas žniogųį jaunystėje.’sirg
ti ir be laiko mįrtk.-■ :.y:> .

(Pamokslai,- Lązmi n f ies ir Tei-. 
sybės, 1906 m. 3-rcia laida)-;
MODERNIŲ LAIKŲ ŽINIOS' 

•>—. Kaltinamą^ kactoa^lą^t

— Sotūs paukštis ir dabar 
pilnai atitinka sotaus amerikie
čio nuotaikas, o pati Padėkos 
diena dažnai tiesiog “kalakuti- 
nė” vadinama. Visi džiaugiasi.

a£?’.veikiate ?
■< vyras?
netikėtai su-

Kaip gĄ ve na^ j 
kįaūsė
tiktą buvusią 'studentę. Studen
tė jam atsakė: . . .

—.Bet, pone profesoriau, aš 
tebesu dar netekėjusia, 
f ?-Ar tikrai? tai reiškia,'kad 
ir jiįsų vyras dar tebėra vien
gungį — analiz a vo situaciją 
profesorius. . .' -

D Eina geryn...
- '' ■ •: ’r- r ■ ■ č

Algiukas buvo silpnas mąte- 
maftikas jr įiiogąį. atlikdavo net

' ■ ■ S, - • • * ^7 ■ 1 f 1 tme*y«>JUi. padėjėjo. Argi nęiuri moliuko, j ,Qkiu lėyo jra 
’. kuris tau padėtų L-— sakė jam

'mbkytpjas. Algiukas atsakė:
Dabar dar neturiu, bet ma

ma sakėj kad -sekantį mėnesį 
tuiįėsiu... ‘

; šviečia, bet paltai šildo

; šaltą, bet šviesią žierrios nak
tį įėjo čigonas ir nušalo kojas. 
Norėddinžs;‘--j:as tsušildyti-; ątsį-lv. -1 » --• -v*-

Lkolą. Vairuotojas prašė nerašyti 
ir sakė: ’ *

— Turiu pasakyti Jūsų infor
macijai, kad esu geras šio mies
to mero draugas.

— Tai labai gerai- Pasakyki
te jam, kad esu tarnyboj, o jis 
žinos, kad aš atlieku pareigas 
labai gerai, — atsakė jam poli
cininkas.

Plepioji Sigutė

Sigutė buvo gera mokinė, bet 
mėgo per pamokas kalbinti savo 
drauges. Vieną kartą mokytp- 
jas paėmė Sigutės pažymių kny
gelę ir įrašė tokią pastabą:

■ — Sigutė yra ■ gera mokinė, 
bet per pamokas mėgsta kalbė
ti-.

Rytojaus dieną Sigutė padavė 
■mokytojui pažymių knygelę su

............ Įrašu:
. Pastabą skaičiau: Sigutė 
— dar pusė bėdos. Jums reikė
tų pasiklausyti jos motiną: , ji 
yra gera šeimininkė, bet kalba 
be; paliovos... .

Gudrus atsakymas -
— Tu ir vėl gavai dvejetą?! 

Tur būt, nesupranti, ko moky
tojas tave klausia?

—Priešingai, lai jis nesupran-

■1. “Vilniaus Balsas” 40.6.20 Nr. 141 dar kalba tik že
mės reformą Vilniaus kratše įvkdytos Lietuvoje žemės 
reformos rėmuose. (K. Ubražiūno straipsnis).

2. “Vilniaus Balsas” 40. 6. 25 Nr- 145 skelbia ŽŪM M. 
Mickio pareiškimą kuris sako: “Ūkininkai, žinokite ir 
tikėkite, kad Lietuvos liaudies vyriausybė pilnai su

pranta jūsų gyvybinius reikalus, ir niekada jūsų neap
vils. Kiekvienas ūkininkas, kuriam žemė yra pragy- 
gyvenimo šaltinis, o ne spekuliacijos objektas, garan
tuojama visiška jo neliečiamybė. Toji jūsų žemė, kurią 
jūs esate amžiais persunkę savo prakaitu ir krauju, 
yra jūsų ir pasiliks jūsų. Nebus daroma jokių pasikėsi
nimų į bet kokį jūsų turtą, kuris yra sunkaus jūsų, dar
bo vaisius... Bet kurie čia išsišokimai bus traktuojami • 
kaip Lietuvos liaudies priešų veiksmai. Visa ta žemė, 
kuri yra ne ūkininkų rankose arba neteisėtai įsigyta, 
suprantama, kad nustatyta tvarka ir savo laiku bus 
atiduota tiems, kurie ją dirbą... Brangūs mano bendra^ 
darbiai—Lietuvos ūkininkai! Siunčiu jums širdingiau
sius sveikinimus... (SVARBUS DOKUMENTAS).

3. “XX Amžius” 40.6.26 Nr. 143 į tą ministerio paręiš- 
kirną atsiliepė plačiu komentaru, taip pat ramindamas 
ūkininkus “Ūkininkų rūpesčiai ir viltys”.

jų inetū jjri.n^nmui is, jūs -dlft17 labiau • ta 'mano atsakymų,
lesta 50 biliionu ffinu J•!r»<»jtL .- i-ū-:L-L?f-.'

gĮąų gyventi laime' tarpė'.’, : ■ '4' 

-■— Valdžia Įsteigė specialiai 
mokyklas karių šeimoms ir mo- 
kp, kaip reikia elgtis užsieniuo
se. Daliai- reikėtų, kad .tų -mo
kyklų studentai,, įgavę patyrimo 
užsieniuose, steigtų mokyklas 
į užsieip-us vykstantiems - vąk 
tižios pareigūnams. • ,

- -■ - - X

— Sovietų valdžia, 60 m? ko-
dėkoja Dievui ir Amerikai ir, nmnisĮinės pergalės- sukaktuvių
jeigu dėl to kas nukenčia, tai

Oi baisus, baisus, \ 
Baisus miiko žvėris, 
O dar yr/ baisesnis 
Žmogus

i proga, paskelbė amnestiją smul 
kięnis kriminalistams. Visi poli
tiniai kaliniai šią didžiąją šventę 
minėjo Gulago archipelaguose.

— Besirūpinant civilinėmis 
teisėmis paaiškėjo, kad rytų Vo 
kietija, tikrumoje Sovietų Są-« 
junga, iki šiol, pardavė vakarų 
Vokietijai apie 1 (i,000 politinių į 
kalinių, sumokant po o0,000 
markių • arba apie £20,000 ūž 
kiekvieną kalinį. Rusai yra prie 
šingi lėktuvų grobimams: i jie 
grobia ištisas valstybes if reika
lauja.sumokėti ųž kiekvieną pa- 

• grobtojo galvą, brangiau, negu 
«>ro jti’raiai. Daug ^rudiugeKai 
šiuo atvejų yrą .kįpię.ęi^i jję 
pastebėjo, kad viž tigrus gąji 
daug daugiau gauti svilintos 
valiutos, negu Jrolilinjus Lali- 
nius. t odėl jie 'duoda'.tigrų jn- 
lelėms vmsingiumĮ sukeliančius 
vaistus, li| vaistų įdavimui nau- 
(lomi pulitiniiis kaJiinus,'pįf- 
niiausiai įlips vaistus duodąpl 
jiems. - i

' I
- Harrisburg, Pa., įvyko ne- 

malonus dalykastTĮcH:<iu flj£šL 
i kai apiplėšė laictojuvii^ jslaifla. 
|Vi$a, kę jie laimėjo, bUve^j^ys 
Į bonkas balzamo, p4inrtiz/<v.io 
Į toje <icg(inės. Daf blogiau at
sitiko (Uiicagos plėšikui. Jis lai
mėjo iš Pekin rūbų valyklos 
leteviziję ir $5, bet dėl neatsar
gumo išleido iš pistoleto vienį 
šūvį ir paliko kaltės įrodymo

S^npvės legendose pasakojama, kad Kūčių vidurnaktyje gyvuliai, kalba. 
Skraidančiu lėkščių . arba UFO g^dynęję cukriniaį avinėliai suėda 

' savo puošmenas.
. - i - ___

•d. Magaryčios " k 
■ ' .L ■ . ... . , ■ H>‘ t- ■

Apie vieną aif-J$ą yra sa
koma, kąd jis turf daųgiąų pįr 
nigų, negu proto, ^ai lįųką.šUz 
ąugusjęms asmenims- Dažniau
siai .pasitaiko, jei jaunąs žmo
gus gauna daug pjpįgų, tąi il
gainiui jis prarandą ir protą, 
ir? pinigus. •>•-^

IiHlUpr-bilw—Mwk • Twai- 
ijįs apsigyvend -pCTwQpnp, pir-

j kišenėje, kol surandama ka nors sa^e;. aA-lliunilikęir.- ’Brangioji! n k|i 
pnmąu .jei šjandręn pusryčiams^' •

iriijio peilio kalakutui pjausty
ti jis iiaųdojo senovišką virtu
vės peilį.

e Viena kolegija pakėlė mo
kestį už mokslų $340. Prieš ke- 
lioliką metų joję iš viso liek 
tereikėjo mokėti.

• Senyvas amžius prasideda 
liula,. kai platų galvojimą pa

keičia platus juosmuo.

• Juokdariai įtikinėja, kad 
dabar penketukas arba nikelis 
toliau nukeliauja: jis vis būna

e Ka 1 nuošė daug prisnigo, už
vertė kelius ir atskyrė gyvento-

l^pvo^kaya> lai jyloj rytą duokį- 
le'man arbatos, o jeigu tai buvo 
afrbata, lai <hl()ki(c*kavoc*

fr> Vienas
ifeuyjp jjubgirąalius Ibęn-

ZE^o^ei .alyvoj vąętbioįM- biznj:
lėfeti’jiėius gann|i(T d qziuqsiu’
a^Joujlibiįius,
'.•įjScnos' -ka.'ėdįų pasakų'uės iš audonojo Kryžiaus. Kal- 

kwgęlčs jau daliąr učtruka vai-l'dclis jiems atsakė: “Aš jau bu- 
kąiusi nes visos senelės iš savo j vau mieste ir savo auką atida- 
rųgiiuuiliškų liatiiėUų Išvažiavo piau jūsų raštinėje’’...
į floridą. ’ < -u

^Senovę gerbiantis ainėri-

paigalbą atvyko Raudonojo Kry
žiaus eks|wdicija. Į kaimo tro
beles jie važinėjo su slidėmis 
ir nešjojo maistą bei vaistus. 

-•'‘'Vienoje trobelėje buvo pasibels- 
-Ifa ir pasakyta, kad atvyko z.mo-

• Psidioiogas sakė, kad žmo 
nėt daug laisviau jaustųsi, jeigu

daiktą — visą savo piratą su jo klįj išimi tarė švę*li Padėkos Die- jie nedėtų perdaug pastangų 
visoms populiarinėms linijoms ną'Acboyišku būdųLidetOj ėlek- laisvai jaustis.

4. “Vilniaus Balsas” 40, 7. 2. Nr. 151 paskelbė Že
mės Reformos Direktoriaus St. Elzbergo kalbą Vil
niaus apygardos matininkų suvažiavime liepos 1 d. apie 
paruošta žemės reformos įstatymą ir numatytą žemės 
pertvarkymą. (SVARBUS"DOKUMENTAS)'?'’; ' ; ' '■[

5? “Vilniaus Balsas” 401 7f 3. Nr.s452 (sekantis nr.) 
paskelbė ELTOS žemės ūkio mnisterio pavestos' atitai- 
symą Ęlsbergo pareiškimų, kaip pramanytą ir provo
kacinio pobūdžio. (SVARBUS DOKUMENTAS).

61 “Vilniaus Balsas” 40. 7. 4. Nr. 153 paskelbė, - kad . 
Elsbergas atleistas iš pareigų. (SVARBUS --DOKU
MENTAS).

7- “Vilniaus Balsas” 40. 7. 5. Nr. 154 paskelbė “Dėl 
Ęlsbergo pareiškimo ištrauka iš ^Ūkininko Patarėjo”,: 
kuriose vėl užtikrinami ūkininkai, kad žemė nebus 
atimta. (SVARBUS DOKUMENTAS).

8. “XX Amžius” 40. 7, 19 skelbia Žemės Ūkio Rūmų
pranešimą ūkninkams, kurie ptašalpos ūkininkams 
jau numatytos tik iki 30 ha žemės. (SVARBUS DOKU- 
aientas). • ' ■

9. “XX Amžius” 40. 7. 23 Nr- 166 skelbia Nr Mickio 
kalbą apie žemės nacionalizaciją. “Reikia nedelsiant pa
skelbti visą Lietuvos žemę, visus Lietuvos miškus Ir van
denis esant visos tautos, t. y. valstybine nuosvaybe- 
(SVARBUS DOKUMENTAS).

10. Ten pat paskelbtas ir liaudies seimo nacionali
zacijos nutarimas. (SVARBUS DOKUMENTAS).

11. “XX Amžius” 40. 7. 29 Nr. 171 skelbia ELTOS 
komunikatą apie LTSR Minįsterių Tarybos nutarimą su
daryti Valstybinę Žemės Ūkio Komisiją ir jos uždavi
nius, be to, taisykles apie šios komisijos darbą. (SVAR
BŪS DOKUMENTAI).

12. “XX Amžius” 40. 7. 20 Nr- 172 skelbia pasikalbė
jimą su Valstybinės Žemės Ūkio k-jos pirmininku Žu
kausku, taip pat apskričių žemės ūkio kpmįsijų sudėtį, 
be to apskričių ir rajonų agronomų sąrarą. (SVARBŪS 
DOKUMENTAI).

13. ‘Vilniaus Ęalsas” 40. 8. 2 Nr. 181 skelbia ELTOS 
komunikatą “Visi į talką žepiės pertvarkymui įvykdyti” 
(SVARBŪS DOKUMENTAI).

14. “Vilniaus Balsas” 40. 8. 3. Nr. 182 skelbia-EL-_______
TOS komunikatą apie Valst- Žemės Ūkio Komisijos dar
bus.

. s * T A r A

15. “Vilniaus Balsas” 40. 8. 8. Nr. 186 skelbia “Atly
ginimo ūkininkams už paimtas žemės taisykles” (SVAR
BUS DOKUMENTAS).

(Bus daugiau) ' ’ į
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Vilniaus panorama is Gedimino kalno žiūrint

V. PRŪSAS

RSAL
Chicago, III. 60608

kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
!r parūpina fondus namams įsigyti

Pas mot taupomi jūsų- pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų

Trečias, skyrius^-.Lietiivių;.Ben 
drųomenėsJateitis? •„ l •<

Kryžanovska j og ir kt. veikalai 
Vatikano buvo pasmerkti;

O čia panašūs katalikų premi
juojami. Plus komunistinė: pro
paganda nuo a ikizet.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

jaunimui skaityti? Kurių Įgalų 
Vatikanas Įtraukęs j indeksą: net 
tokių knygų, kur tikrai nieko

Ąr' męs į'mūsų negalavimus 
žiūrėsim iš vienos .pusės- ar ia 
kitos,.— viena jųės, soroms. ne-, 
rioroms, turėsime pripažintik jef-

nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės _____ _
griovęs gražiai Išaugusių ir suklestėjusiu Lietuva® ptUtin**. etefesBi- 

drąsiai u‘‘ 
o Žemės ūkio kv 
i tautoms**.
žemĄzHamę skaityti

. 4 « fe fe- 
urna m arba patys Mrv* 55c*- 
ote H teras bus bnigi 
knyga n takia Lirhrr* 
Debeetnofl pertrrjkti Š*Mk

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

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

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

Juozai Kapažlntkair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra, natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurian&o ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LlETUVOa. 
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 p«L S1.50. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

M. Žošianko SATYRINES NOVtLtS Genialaus rusų rašytojo

kelias tikrai lietuviškas, nenu- 
krypstąš nė j vieną Šunkelį?

Kai kurie išsitaria, kad Reor
ganizacijas žmonės per daug rei
kalauja iš visuomenės. Čia klys 
tame. Reorganizacija ne reika
lauja, bet siūlo, nurodo ir kvie
čia elgtis vienaip o ne kitaip. 
Reorganizacija tik, ga’ima sa
kyti, reikalauja iš vadų, kad jie 
žinotų, ka'p dabar priimta tarti, 
kur jie stovi, o jeigu nežino ar 
nenori žinoti — jie tmpa atsa
kingi už lietuviškos veiklos klyst 
kelius.

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką; 103 psL Kaina $1.50. 

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

..■-.-..J...'J NAUJIENOS*

nyčios, įsteigti________  ____
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiškai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kataSSškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kL ~

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi i oiiMb*

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1735 So. HaLrted SL, Chicago, HL $0508

štai, Gerbiamieji, ir yrą Rę- 
i — rezhtencį

Jan kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

GHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
. Alekso Ahrose myga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chlcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbui 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. _ _

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 

• ■ ■ -į laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
‘.ai ir 314 veiklesnių žmonių biografl-

būtu lengviau skleisti savo idė
jas ir nurodyti visuomenei vie
nų ar kitų vadovybių klaidas.

Ir jeigu kas daro Reorganiza- 
ciiai priekaištus, tad prašom pa 
sakyti už ką? Ar už tai, kad 
klaidinnamą visuomenę painfor
muoja apie . esamą būki? Ar 
kad griežtai atmeta besiveržian
čias okupanto įtakas, dažnai pa
naudojamas mūsų pačių ranko- 

Imis? Ar kad išaiškina visokių 
[kursų, vaikams stovyklų, kito- 
Ikių organizuotų ekskursijų pa- 
Ivojus okupuoton Lietuvon? Ar na taip daug savo laiKU yra ais- ., .- o, „ , . T-i kad įrodo vaikams ir jaunimuikmes Stasys- Barzdukas. Jis,l - j.-

■o ' j t t-o -a-™ iškirtų vadovėlių ir knygų netmBarzdukas, LB. idėją išvesdavo l - _Į kam ūmą mūsosios išeivijos ar 
tremties gyvenime? Ar kad pro 
testuoja prieš .propagandinių fil
mų rodymus? Ar kad stengiasi 

i išlaikyti savo tikras tautines ap
raiškas visur ir visuomet? Me
ne, literatūroje, liaudies kūrybo 
je - Ar kad ragina tėvus -ir visą 
lietuvių, visuomenę, kad daugiau 
susidomėtų lietuviškuoju švieti
mu, kad lietuviškasis atžalynas 
prikimštų lit. mokyklų klases? 
žinoma, kartu išmetant okupan
to propaganda.i

Taigi, ar už tai daromi Reor-

Aiškėja, kad dar ne visi esą-j gyrė nenaudėlį šių eilučių rašė
me įsidėmėję LB Reorgamzaci- į jų: girdi, gerai rašai, Vaičiūnai, 
jos prasmę. Ne visi ją vienodai esi tikras bendruomenininkas... 
suprantame, ne visi vienodai Į ją ■ Žinoma, Lis Barzduko pagyri- 

pakuteno, 
nes tuo laiku aBrzdukas buvo au 
toritetas, ir jo kelias buvo tiks
lus, atsiremiąs Bendruomenės 
dvrsion. s

įdomu, ką $t. Barzdukas pa

tik iš jos prigimties. Deja, vis
kas pasikeitė, ir , nesuklyssiu 
tardamas: St. Barzdukas, buvęs 
LB idėjos skelbėjas, ugdytojas, 
puoselėtoj"as atsisakė nuo savo 
minčių ir išvertė LB esmę visai 
išvirkščiai. •

jau gana seniai, dar Barzdu- 
kui būnant JAV LB Centro val
dybos pirmininku, Jonui Jasai
čiui čikagiškės apygardos 
y-bos ’ pirmininku, rašančiam 
šiuos žodžius — valdybos nariui 
informacijos reikalams, — St 
Barzdukas vieno Čikagon apsi
lankymo metu Jasaičio bute pa- ganizacijai priekaištai, kad jos

ir beveik chemikalais apnuody
to maisto. Ypačiai Teikia vengti 
aip vadinamo hydrogenoto mais 
o. t y„ techniškai apdirbto 
ukštbs temperatūros arba, at- 
irkščiri, rakumo ir dar pride- 

lant, chemiškai tariant, taip va 
dinamos katalizatorius — che
minius ir.edus. Eyčrogenotas 
maistas ir yra pats svarbiausias 
kaltininkas nutukimo, š rdies ir 
kitų ligų. Tokios maisto sąrašas 
JAV ir visame pasaulyje, civili
zuotame ir išprusintame, k lolat 
didėja. Tai šimto bihjor.ų dole
rių maisto gamintojų metinės 
propagandos išdava.

Trombozė, skliorozė ir kitos 
žmogaus vidinės ligos nebūtų 
tokios baisios ir jos gal būt ding 
tų iš apyvartos, jei žmogus var
totų natūralų, šviežią, elemen
tais turtingą ir chemikalais ne
sugadintą maistą. Tai ryškiai 
matyti patyrinėjus Himalajų 
kalnuose gyvenančią Hunzos tau 
telę Ją tyrinėjęs dr. R. Me Gar
rison ir dr. W. A. Price nerado 
tarpe jos gyventojų sergančių 
kraujagyslių, vėžio, inkstų, šir
dies nei kitomis ligomis. Pasi
rodo, kad bėgantis kalnuose van 
duo, kurį vartoja kalnėnai, tu
ri savyje prisiplovęs žmogaus or 
ganizmui reikalingų mineralų ir, 
svarbiausia, jis yra grynas, ne 
suterštas. Juos lankantieji turis 
tai pažymi jų nuoširdumą ir pat 
varumą. Jie per dieną reikalui 
esant nubėga ten ir atgal 35 my
lias ir esti visiškai nepavargę. 
•Jie laipioja kalnais, neša krovi
nius nepavargdami, linksmi ir 
dainuodami.

(Bus daugiau)

ir.toliau.
.Nes kiekvienas- padoruę, saye 

gerbiąsąsmuo’prifi • ąąvo kląidGš 
-prisipažiris. . p7;•. ■. ;.f-- •

■; -MalbmK'^c^t^bįaDL^^a^. ’

D. Kuraitis, KELIONt ] ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna luturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaakavtmaL Abi knygos paradytos lengvu, grasu stiliumi

Prof. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 psl dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą 
Kaina S2. >•**

Vincas žamaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTIJt 
84 psl Kaina SU0.

K« ir kiti leidiniai yrs gatmani
NAUJ1INOSI, 1739 Sa. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 40MS 

sMlankant tfarW valan4omla arba užsakant paltu Ir y^TA-tt 
ar plnMn* parlaMą.

Vladas Rsmojus ir dar kai kū
ne žurnalistai yra metę keistų 
minčių spaudai: girdi, mes čia 
negalime kovoti, tegul kovoja 
tautiečiai pavergtame krašte...

įdomu, kur lengviau kovoti: 
ar priespaudoje, vergijoje, ar 
laisvuose demokratiniuose kraš 
tuose? įrašau atsakyti.

Iš tiesų, yra taip. Tautiečiai 
kovoja ir nukenčia vergijoje, o 
mes čia nedrąsūs. Giriame jų pa 
siaukojimą, organizuotą rezis
tenciją prieš įsibrovėlius, o pa
tys Įsileidžiame tai, ko- rezisten
tai Tėvynėj purtosi, prieš ką ko
voja: prieš rusicizmą, sovietiz
mą, slavizmą, čia Reorganizaci
ja pritaria kovai už geležinės už žmogaus kūnas susideda iš ikH>i 
dangos, kartu su sesėmis ir bro- r0 vandens ir kelių kilogramų 
liais iš anapus vienijasi Į bend- J pelenų’;Ir-tat tikra tiesa.' Siau
rą kovą — rezistenciją.

Aš esu tikras, kad sesės ir; 60-65% visa kūno svari© TrffcHi- 
broliai vergijoje negalėtų sii-. _ ' yj ‘.„1 ' /J, j*
prasti kai kurių mūsų poelgių, Į bet pačiai gyvybei išlaikyk

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
cMfta 1928 metate. Tri. 421-3070

Įctalfo* pietuose Hemai automobtUam* pastatyti.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitoe 
neša

Prieš L8 (R) suvažiavimą (2) Jonas Vaičiūnas

REORGANIZACIJA IR REZISTENCIJA

| staiga^mirstž;- Todėl, žmogus;^ 
kaip ir “kiėkvienas - gyvis, - turi 

. kas . djeną visus* tuos elementus 
: ir kitus, priedus priimti maisto; 
• pavidale, kurs' sukramtytas, ir 

sėSSnik -suvilgytas ■ burnoje- ir 
patekęs Į . skilvį,. kaip .'kokiame 
chemijos fabrike; jau. padirba-; : 
:mas ir-paruošiamas vartojimui. 
L; Reikią.tačiau .-niekad nepa- 

i miršti,"k^^žmbgai^.va^jąmas 
maistas turi būti visad šviežias,d

geležis, varis, natris, kąJisr.nWr7da ".gesti, pūti,
gnis, kobaltas, chloras, jodas;7žĮnog&si.tOkiu^atveju- ima nega- 

■. > ■ . . -r— ) luoti, sirgti. Laiku trūkumo nepa

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU k&ILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS t

Dr. Juon, DaupcrM. ŽEMtS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stadija. Siete- 
t» Chicagoje 1968 metai* paties autoriaus lėtomis. Knyga da
lių: žemės ūkio Švietimo problemos flktninkij kTažteTn dattL žertas 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius save žodyje rato: “Jei liūdna* lietuviu tautos 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyveaiafe lt nebūtu K 
griovęs gražiai ižaugurių ir 
nių ir kultūrinių laimėjimų. Šiandieną, dtąsiai gulima sakyti Ms*xr**z 
tauta galėtų didžiuotis ir (Stūgauti savo Žemės ūkio kuHCros -raUis 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Em

Knygos apie žemės ūkį atrodo____  ___
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvę ūktTrintaį 
šaulį išblaškyta lietuvių absoliuti dsu 
nlnkai, arba ūkininkų vaikai, reffida, 
liūčiai lietuvių daugumai ypač kadenj 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityt 
autoriaus skiriama Lietuvai Hals žodi 
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapių su daug Tatedelių | 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siųsti taktu ad

NAŪJIEN O
1739 So. HAL8TED STREET, CHICAGO, IUJNO1S MM| 

Gevų pteigua, taojan knygą earfųctm.

Dabartiniais moderniais laikais, 
bevaikiant pinigą ir jieškant pe
lno, maistas sugadinamas ir 
apnuodijamas įvairiais chemika- 

mąnganas potasas ir kalcis^ Prie Ja's Jau dirvoje ar jį apdirbant 
do prie to reikalinga dar amino įmonėse 
rūgščių* ir įvairių vitaminų. Jei 
rūgščių,- vitaminų ir kurių nors 

gūsio žmogaus kūne vandens yra Jis. minėtų elementų žmogausLū 
ne, jo-organizme, jaučiamas- ne- 
dateklius arba pet kartais ir vi- 

... ___  siškas trūkumas, tuomet, orga-
griežtai priešingų jų kovai. Kad grindą sudaro tik 17 ęfc^ąiniųjnizmb kiukurioš. dalys, audiniai 

bei- jų^lasr^ės neįstengia* atsi-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAJAUSICQ 
LIETUVIŠKĄJĮ pamarį

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apraše PanwL femn b* 
SyvantoĮus Ir samią. 1,200 lietuviškų vietovardžiu ursiĄ.
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

žvelgiame, čia norėčiau trumpai mas mane maloniai 
jstoptelėti prie Reorganizacijos 
darbų ir minčių.

Dar ir dabar daug kas galvo
ja, kad, įsisteigus LB Reorgani
zacijai — Reorganizuotoms val
dyboms — savaime gimė ir ko- sakytu tam Vaičiūnui dabar už 
kia nauja Bendruomenė. .jo rašinius?.. Tur būt, aišku.

Gerbiamas .Skaitytojau, čia Nes Vaičiūnas pasiliko, koks bu- 
yra didelė mūsų klaida. Bendruo. vęs, nė kiek nepakeitęs savo su- 
menė, kaip buvus taip ir yra, vie pratimo ar minties apie Lietu- 
na. Ji gali būti apkarpyta, joje j vių Bendruomenę.
gali būti ir nuomonių skirtumų., Eendr„omenfci lie.

ji yra viena. I orK.£.n,zcjja įsteigė savo skyrius
Nuomonių skirtumai kokioje j tik ten, kur buvo būtini, kur bu- 

nors organizacijoje, ypač didės-fvo paneigtos tikrosios ir teisėtos 
nėję, visai normalus .reiškinys. 11 B valdybos, ir dar kai kur, kad 
Bet tai nereiškia, kad tą organi
zacija suskilusi ar perskilusi. Ji 
vis tiek .lieka viena.

Tas' pat su Bendruomene. Be- 
sireiškią nuomonių skirtumai. 
kieklpalietė ir ją, Bendruomenę, i 
— nuo bendros ir tikros Bend
ruomenės minties atskilo pačios 
vadovybės. LB Reorganizacijos 
įsisteigimas ir jos viešai -skel-j 
biamos mintys padarė savo: lie-j 
tuviai suprato esmę, suprato se
nosios LB vadovybės klaidingus 
kelius, prasilenkiančius su Ben
druomenės prigimtimi, apie ku- 

taip daug savo laiku yra aiš-
Stasys- Barzdukas. Jis, ir ta nelemtoji “Sauja skati- * elementų. Tai anglis, 

kų”, kurią leidėjai taip atkakliai deguonis; azotas, siera, fosforai, 
gynė ir kuri suskaldė katalikiš-1 
kąją visuomenę.

Jums pasakosiu vieną įvykį, ■ 
kurį galima lyginti su tais skati

i organizacijos kovą
Gasparo Veličkos “Nemunas Į 

žydi” — nepaprasto grožio ir 
tautiškumo veikalas, dešimtis 
kartų parodytas ir nenusibodęs. 
Jame buvo ir tokie pasakymai! 
“Na, kaip tėvai, ar jau tau nie
ko, kada" jauna merga pro: šalį 
praeina ?”. Senukas atsako: “Jau 
nieko”. - -

Nors čia nieko nėra, tik mažy 
tis juokelis, tačiau dainaviečiaį 
tuos sakinius išmetė; nes j'ie esą 
nemoralūs... . c CT

Tai koks moralumas tuose] 
skatikuose ? . . > ■ r j

Ir drąsa ginti... Ana, .čia yr^ 
kūryba... .' tL

O kam yra visokios komisijos?

konservuojant, fer
mentuojant, homogenizuojant, 
oksiduojant ir t. t. Tuo būdu 
paruoštame maiste vitaminai 
dažniausiai esti užmušami ir 
panaikinami, reikiami cheminiai 
elementai, nitratais ar kitais che 
•miniais priedais, paverčiami ki
tais junginiais, kurie dažnai 
esti žmogui kenksmingi. Organiz 
mas be žalos jais jau nebegali 
pasinaudoti.

Jei šiandie JAV ir visame pa
saulyje šimtai tūkstančių žmo-. 
nių-serga ir.net nelaiku. miršta 
Įvairių ligų apsėsti, tai tik “dė
ka” -blogai paruošto, sugadinto

mi versme
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IGNAS ŠLAPELISLietuvos klausimas Europos saugumo 
konferencijoje

Prieš du metu Helsinkyje buvo pasirašyta Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo nuostatai, pagal kuriuos 
turėjo būti Europa paruošta taikos konferencijai. So
vietų Sąjunga ištisus dešimtmečius atidėliojo Europos 
taikos sutarti,nes ji buvo “Įsitikinusi”, kad Europos val
stybės dar nėra pasiruošusios raikai. Sovietų atstovai 
tvirtino, kad įvairiose Vakarų Europos valstybėse dar 
yra labai daug prieš taiką nusistačiusių tautų, kurios 
sudarančios pavojų Rusijos taikai.

Visi žinojo, kad tai buvo tiktai sovietų diplomatų, 
išsisukinėjimas Europos taikos sutarčiai paruošti ir pa
sirašyti. Sovietų valdžia norėjo taikos problemas atidė
lioti, kad tuo tarpu galėtų sugomuliuoti pavergtas Rytų 
Europos tautas.

Lietuvą, Latviją ir Estiją ji buvo apsupusi vadina-' 
ma Leningrado apygarda, kad vakariečiai prie šių tri
jų Pabaltijo valstybių negalėtų visai prieiti. Stalinas 
prisijungė Lietuvą, Latviją, ir Estiją pačioje karo pra
džioje, bet didelę Karaliaučiaus sritį jie sauvališkai pri
sijungė,prie Sovietų Sąjungos Leningrado apygardos. 
Pati Karaliaučių jie pavadino Kalingradu, o visą Kara
liaučiaus sritį jie pavadino Kaliningrado sritimi.Dar to
liau į Vakaras eina vadinama Rytų Vokietija. Tuojau 
po karo, pagal tuo metu galiojančius susitarimus, Rytų 
Vokietija privalėjo būti sujungta su trim Vakarų Vo
kietijos zonomis, bet vėliau paaiškėjo, kad rusai ir šią 
sritį nusuko.

Jie būtų turėjęs leisti patiems Rytų Vokietijos gy
ventojams nubalstuoti, kaip jie nori tvarkytis ir su ko
kia Vokietija jie nori susjungti. Vietoje laisvų balsavi
mų, pareikšto pasirinkimo, rusai primetė visai Rytų 
Vokietijai komunistinę vyriausybę ir uždraudė jai pri
sijungti prie Vakarų Vokietijos. Iki šiol meto Rytų Vo
kietija, komunistų pavadinta demokratine respublika, 
dar nėra prijungta prie Sovietų Sąjungos, bet ją valdo 
Maskvos parinkti asmenys komunistų partijos nurody
tais metodais. “Demokratinė” Rytų Vokietijos respub-

nuo Noljleton miestelio. Fut;- 
bolo rungtynės numatytos 
Earlscourt Park prie St. Clair 
Ave. West & Lansdowne Ave. 
vak. kampe. Slidinėjimo varžy
bos bus pravestos 1978 m. žiemą 
ir įjungtos į bendrą žaidynių 
programą. Laikas ir slidinėji
mo vietovė bus pranešta vėliau.

Kanados ir JAV Lietuvių Dai
nų šventės iškilmės įvyks 1978 
m. liepos 2 d. (sekmadienį) 
Maple Leaf Gardens sporto sta
dione, kuris talpina iki 16,000 
žiūrovų. Maple Leaf Gardens 
adresas: 60 Carlton StM Toron
to, Ont. M5B 1L1. Vienas blo-

Stepas Varanka atsiuntė šias Informacijas
Pasaulio Lietuvių Dienų t Šachmatų varžybos. Tai didžiu- 

organizacinį komitetą sudaro: lis, modernus ir naujai pastaty
tas sporto kompleksas — salės 
'vak. Toronto priemiesty Etobi
coke.

i Tai vienas moderniausių pa
statų šiame kontinente, ypač 
kiek tai liečia plaukimo basei
nus. Tik Montrealio olimpiniai 

’■ įrengimai yra didesni ir bran
gesni. Etobicoke stadijonas bu
vo baigtas statyti 1976 m. ir kai
navo 86-2 mil. Pastatas randasi 
260 aerų parko plote, kuriame j[as j rytus nuo Yonge požemi-

Jonas Robertas Simauaviešus, į 
pirmininkas — KLB atstovas.

Kun. Jonas Staškus, 
sekretorius — KLB atstovas. ‘

Inž. Roma's Kasparas, 
narys — PLB atstovas.

HįInž. Juozas Gaila,
narys — JAV LB atstovas.

RjDr. Juozas Sungaila,
j j narys — PLB seimo atstovas.

Muz. Vaclovas Verikaitis, 
narys — Dainų Šventės

Rež. Elena Kudabienė, 
narė — Dainų šventės

Pranas Berneckas, 
narys — PLS žaidynių

Vincas Ignaitis, 
narys — PLS Žaidynių

Inž. Algimantas Čepas, 
narys — PLT Sąjungos
Pasaulio Lietuvių Sportinės 

žaidynės prasideda trečiadienį,

atst.

atst.

atst.

atst.

atst.

Gamtovaizdis (Aliejus) birželio 28, 1978 m., tačiau pa-
gal Eporto Sąjungos suvažiavi
me padarytą nutarimą žaidy-

dro Dubčeko vyriausybę, tai komunistinė Vokietija bu- nes praplėsti, žaidynės gali pra- 
vo pasiuntusi savo dalinius čekams pavergti. sidėti ir antradienį, birželio 27

Sovietų valdžia manė, kad jie apsupus Lietuvą, ko-jž^ynių pradžia turė- 
munistine Lenkija, komunstine Kalingrądo sritimi, pri-Ių ziy°ma ^78 m. pradžio- 
klausančia Leningrado sričiai ir komunistų kontrobuo-.Etobicoke Olympium, 590.Rath-

taip pat įruošti įrengimai leng- 
vajai atletikai, lauko tenisui, 
ir slidinėjimui. Ten taip pat 
vyks lengvosios atletikos ir lau
ko teniso varžybos. Išnuomotos 
ir kitos Etobicoke Olympium 
kaimynystėje esančios gimnazi
jų patalpos: Vincent Massey 
Collegiate Institute, Richview 
Collegiate Institute, Martingrove 
Collegiate Institute ir kitos. 
Vėliau bus patiekti tikslūs ad
resai ir spaudoje tilps žemėla
pis, tiksliai nurodąs visas Pasau
lio Lietuvių Dienų renginių vie
tas — adresus, šaudymo pir
menybės vyks Hamiltono Lie
tuvių Medžiotojų ir Žūklautoj ų 
šaudykloje “Giedraitis“ prie Ca
ledonia miestelio. Golfo pirme
nybės vyks Nobleton Lake Golf 
& Country Club, Nobleton, Ont.

jama Rytų Vokietja, niekas ir nedrįs kelti pavergtos burn Road, Etobicoke, Ont. M9C 
Lietuvos klausimo- Pačiai Lietuvai jie primetė iš Rusi- 3T3. Ten vyks krepšinio, tinkli-, 
jos atsivežtus lietuviškus komunistus . SU įvairiausios n^o> plaukimo, stalo teniso ir P. O. Box 594, LOG INO į rytus 
rūšies
kyrnų. Okupantas į Lietuvą nieko neįleidžia ir nieko 
neleidžia Jeigu turistai nuvažiuoja, tai jie turi teisę’

“tarybomis”, klausančiomis .Maskvos įsa-
ganizacijos nariu-

Amerikos Lietuvių Taryba žinojo, kad Jungtinės
pabūti porą dienų Vilniuje, Kayne ir Trakuose. Ilgiau, Tautos> tokios_ kokios jos šiandien yra, nebetinka pa-
gali pabūti tiktai tie, kurie pasžada bendradarbauti su 
Lietuvoj arba Amerikoj veikiančiomis komunistinėmis 
oragnizacijomis. ' ’ 1

Sovietų valdžia taip apstatė Lietuvą, Latviją ir Es
tiją, kad niekas iš niekur negalėtų prie jų prieiti. Kad 
pasiektum Lietuvą iš Vakarų Europos, tai reikia pra
šyti komunistinės Vokietijos ir ,So¥įetų”Sąjungos leidi
mo. Jeigu kas nori patekti Jaesįai 4. yilnių^tai tųrL-dąr 
gauti komunistinės Lenkijos leidimą, šios; valstybės no
riai jokių leidimų neduoda, todėl Lietuva :;ir yra visai 
nuo pasaulio atskirta. Iš jūros, sovietų laivynas sulai
ko kiekvieną didesnį ar mažesnį.laivelį, kuris drįsta į- 
plaukti į Baltijos jūrą. Be sovietų karo laivų ir be pajū
rio radarų kontrolės niekas negali Lietuvos pasiekti. 
Rusai manė, kad šitokia izoliacija jie galės atskirti Pa
baltijo tautas nuo pasaulio, jas sugromulįuoti ir suru-, 
sinti. Rusinimo procesas eina visu intensyvumu per]: 
mokyklas ir kitas valstybines įstaigas.

<. ■ Jeigu Lietuvos klausmas būtų' iškeltas jungtinėse 
Tautose, tai Sovietų diplomatai būtų surinkę pakanka
mai balsų klausimui likviduoti. Jungtinės'Tautos būtų 
nutarusios klausimą atidėti arba, priėmūsios sovietų 
valdžiai naudingą rezoliuciją, kuris Lietuvos laisvės 
klausimą būtų popieriuose pakasę ilgiems dešimtine-.^—■ r---- d-----d-------- r---------  r------- -—
čiams. Lietuva buvo Tautų Sąjungos narys, bet ji nėra’ten padarė ir pasakyti, kodėl jie neleidžia lietuviams, 
Jungtinių Tautų nariu. Visa eilė naujai užgimusių Af-| latviams ir'estams nepriklausomai tvarkyti visų savo 

lika rusų verčiama bendradarbiauti su visomis Varšu- rikos ir Azijos tautų, ir salų priklauso Jungtinėms Tau- reikalų. Laisvasis pasaulis čia turi 25 balsus, o komu- 
vos pakto valstybėmis, o kai reikėjo nuversti Aleksam *toms, bet rusų pavergta Lietuva negalėjo tapti šios or- nistai tiktai 10.

vergtos Lietuvos klausimui kelti- ALTo pirmininkas ir 
kti valdybos nariai labai atidžiai sekė Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo vystymosi eigą, ir kai buvo 
pasirašyti Helsinkio aktai, tai numatė plyšį, pro kurį 
būtų galima ir pavergtos Lietuvos laisvės klausimą ju
dinti Pastebėję tinkamą plyšį, -jie stengėsi įtraukti J- 
AV šiam klausimui kelti. VLIKas būtų turėjęs ieškoti 
kurios nors Vakarų Europos valstybės'šiam Liausimai 
Lelti, bet nesigirdėjo, kad ta įstaiga šiuo klausimu rim
čiau ką būtų pa,dariusi. Vilkas daugiau laiko., praleidžią 
pasitarimams, su suskaldyta Bendruomene, negu. drau
gingos Europos valstybės suradimui. Tuo tarpu Altas, 
ypač jos pirminnkas Dr. Bobelis, ryžosi gauti įtakin
gesnės valstybės atstovą Lietuvos laisvės klausimui į- 
rašyti į Belgrado svarstytinų klausimų eilę.

Sen. Dole praeitą penktadienį iškėlė Belgrado kon
ferencijoje Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių laisvės 
klausimą, o Amerikos delegacijos pirmininkas Arthur 
Goldbergas jį parėmė. Klausimas gali būti atidėtas ki
tai konferencijai, jis gali laukti, kol Voroncovas gaus 
reikalingas instrukcijas, jis gali gerokai prinervuoti 
sovietų atstovus, bet jis turės būti išspręstas prieš Eu
ropos taikos sutarties pasirašymą. Tris Pabaltijo vals
tybes pavergusieji rusai privalės pasiaiškinti, ką jie

nio College stoties (Yonge & 
College' Sts.). Pamaldos evan
gelikams liuteronims vyks Išj 
ganytojo parapijos šventovėje, 
Bloor & Indian Rd. sankryžoje 
— apie porą blokų į vakarus nuo 
Toronto lietuvių. Namų.- Pa-, 
maldos katalikams vyks šv. My
kolo katedroje. Tikslus laikas 
Dainų šventės iškilmėms ir pa
maldoms dar nenustatytas.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas vyks Royal York 
viešbutyje, 100 Front St. West, 
Toronto, OnL M5J 1E3 tarp 
York ir Bay gatvių ir važiuojant 
į pietus Yonge ar University po
žeminiais išlipti reikia Union 
Station. Įėjimas į Royal York 
viešbutį iš požemm'įo Uit i on 
Stato veda tiesioginiai požemi- 
miniu tuneliu. Seimas prasidės 
birželio 30 d. (penktadienį) ir 
tęsis iki užbaigimo.
Didysis šeštadienio balius ir 

sekmadienio banketas po Dainų 
Šventės iškilmių vyks irgi Royal 
York viešbutyje.

Pasaulio Lietuvių Dienų ben-

siekia $160,000.00. Pasaulio., 
Lietuvių ^Bendruomenės Seimo 
$15,600.00į Dainų šventės $74,- 
400.00/ PLSŽaidynių 870,000.00.
Bendro j i.. sąmata -SI60,000.Oų." ." 

?• I -t SS. .į?/

• • Ka daise Amerikos lygumo 
sę riaumojo apie 60 milijonų 
amerikietiškų briedžių, bizonais 
vadinamų. Kai kurios jų kaime
nės tęsdavosi net 25 mylias. Šio 
šimtmečio pradžioje jų buvo li
kę apie 300. Dabar juos globo- 
pa federalinė- valdžia savo re-. 
zerva tuose. Dėl staigaus tem
peramento jie nėrą> prijaukina
mi. Indėnai jų mėsą džiovin
davo’ir sumaišę su uogomis ir i 
riebalais valgydavo, patiekalą : 
vadindami pemiean. Į

t - i

• Johann Strauss Jr.5 buvo 
pakviestas diriguoti 2000 mu
zikantų orkestrui ir 20,000 as
menų chorui bendrame koncer
te, dalyvaujant net 350 smuiki
ninkų. Tas koncertas buvo 1872 
metais Bostone. , A .

Fl

RAŠO DR. A. J. GUSENAS 1977 metais, žmonių sveikata tikrinant, Sveikatos bios mitybos ir nuodingųjų chemikalų konservų, 20- priežastims rasti ir jom sutramdyti nepadaryta jokio
■D'DAPDšATA VRrfrTA T TC 4 T Centrų surasta 690,000 naujų vėžio ligos susirgimų! | tds nuo hormonų ir vaistų vartojimo. ‘progreso. z
Ji Iv U v lt A 1Y1 A Y h Z 1 U lullrAl* . Kiek žmonių mirs nuo vėžio ligos 1977 metais? Dr. Irwin D. J. Bross, Rosewell Park Memorial; Dr. W. Brown, buvęs New York miesto sveikatos 

385,000 asmenų mirs, vienas iš šešių bus nuo vėžio Ii- Instituto direktorius, Buffalo, N. Y., sako štai ką: Mes departamento prižiūrėtojas, sako štai ką: vėžio ligos 
gos. Iš šešių sergančių vėžio liga, du gyvena apie 5- atbuli einame ieškodami vaistų vėžio ligai gydyti. | priežaščių tyrinėtojai pradėjo darbą iš atbulo galo, 
kis metus, o keturi miršta.

Ar galima vėžio ligų išvengti? Ne visų. Plaučių,'gai. Vėžys yra Viena liga, o ne šimtas, kažkurie vėžio mikroskopu, bet eiti į mitybos gamybos centrus, ten 
■lūpos ir odos. Taip. Nustoti rūkyti, jei dar nėra per figos priežaščių tyrinėtojai konstatuoja. Nuo vėžio Ii-, rasite ko ieškote. Pasakyta tikra liesa. - - U 
•vėlu. Odą saugoti nuo apsideginimo chemikalais, X-’gos yra apsauga nuo 70 iki 95-kių procentų. Į Gerai žinoma, kad malerijos ligą

L V. Dr. Sidney R. H. Wolfe,
in-c . • • imiToo ;Research Group direktorius, Washington, D. C., sa-1976 metais, amerikiečių mirė 1,931.388 asmenvsI • . , . ... •........  .. .... -x, v • i- ko štai ka: vėžio liga visus vienaip vaisina —nes mi- nuo visu įvairių ligų. Širdies liga — /38,1/i. \ ežio b-l , . * . . , . t „ • s . . r; ož- 4-n vr -_»i nn- i-n xr i tvba vaistai, oras ir vanduo, sugadinti cheminių nuo- zio ligos pnezassčių ieškojimu ir jų sutramdymu.<»os nriežaščiu r u sutvarkvme ve k neoadarvta na- ga — 38a,472. Nuo širdies smūgio — 20/,421. Nuo ’ * ..... i v , r ... r. . .rtos j jez agių jų su e nepajaryia pa s“ . . ...— . “ .. I dingųjų carcinogens. Food & Drug admmstracija ma-Į Kol nebus Vėžio ligos surastos jr pašalintos prie.

' žpi tesirūpina pašalinimu nuodingųjų cheminių kon- žastys, tol vėžio liga žengs šuoliais pirmyn, ir niekas 
Į servų iš mitybos, o tik jie esti pagrindinės priežastys (jos nusutramdys!

DANTŲ PCLYNAI r- šIRDį SUTRAIŠKO
Širdis puikiausias, tobulįausias ir geriausias 

chanizinas, kuriam kito lygaus negalime rasti. Net 
geriausieji inžinieriai ir mechanikai ibi šių dienų nė

ra sugebėjo sukonstruoti mechanzmo,, kuris galėtu nri- 
lygti širdies mechanizmai.

širdis yra tvirta, už visus kitus žmogaus kūno au- ' 
diniusijslipresnis ir našesnis audinys, širdžiai skirtas 
atlikti darbas jau reikalauja, kad ji būtų tampri ir 
i’ 1 V t W T » 8 I • .A 1 l * A * - 1 — 1    B • . 4 W

šį kartą prisieina žodį kitą daugiau pasakyti apie 
programą vėžio ligai nugalėti. Pažymėsiu vėžio ligos 
tyrinėtojų išsireiškimus apie ligos eigą ir nesuradimo 
jos priežaščių, nei pagydymo. P 
visa programa neduoda teigiamų sėkmių, o milijonai 
dolerių išleisti vėjui gaudyti!

Kol kas visa programa neina sklandžiai. Vėžio li-

Būtina pasakyti, joglrays ir saulės spinduliais.

žangos.
Vėžio ligos priežaščių ieškotojai, sako štai 

vėžys yra krūva ligų, formuojasi su nenormaliu 
no ląstelių augimu. Jeigu toks ląstelių augimas nesu
stabdomas. tuomet baigiasi mirtimi. Daugis vėžio li-

įvairių nelaimių — 104,622 ir taip toliau.
Dr. Guy Newell sako štai ką: daugiau šimto yra

I - - . ■ *- O

vėžio ligai gydyti, i priežasčių tyrinėtojai pradėjo darbą iš atbulo galo, 
j Kuomet galima surasti priemonės vėžio ligos apsau-JJis pataria neieškoti vėžio virusų laboratorijose po

Į Gerai žinoma, kad malerijos ligą sutramdė ne 
Public Citizens Health quinine, bet suradimas ir pbašalinimas aplinkybių, 

kurios gamina tą ligą. - ■ ■->
Tokia pati procedūra turi būti daroma ir su vė-

ką. . .. .
kū-1 skirtingų vėžo ligų, bet tįk penkiolika iš jų esti pa

vojingiausios, nes 91-nas procentas žmonių miršta. ‘
Dr. • Vincent, National Cancer direktorius, tyri-

I
JL^l • v d tAVz 11 <4.1 vili <V71 1 L >

mų vedėjas, sako štai ką: krūties vėžio liga, viena iš 
<tomos.

Kas
Visi 

miršta

suserga vėžo liga?
be skirtumo, bet nuo jos daugiausia vaiky 

larpe 3 ir 11 melų, negu nuo visų kilų

i >i

Am< k<

iru in

Kas suserga vėžio liga?
’ 54 milijonu asmenų, dabar gyvenančią 
vi ’as iš keturių. Už dešimties metų 3..'> 
iicni’ mirs tik nuo vėžio ligos. 6.5 milijo- 
ju vėžio susirgimų. 10 milijonų asmenų

jvšomi medicare.

septynįų moterų sirgs ir įnirs nuo jo. •
Dr. Edward Scanton, profesorius Northwestern 

Universitete, sako štai ką: Nemanau, jog kada nors 
vėžio liga būtų pagydoma. Bet manau, kad mes I 
geriau suprasime ir jos priežatis anksčiau pažinsime, 
kuomet liga esti tik pradinėje stadijoje, tuomet įr jos j 
gydymąsi bus sėkmingesnis!

F - <? K*^/*/* JS * f
Dr. Krank Rauscher viceprezidentas tyrinėji

mams of the American Cancer Society, sako štai ką: ’5 
30-las procentas vėžio ligų prasideda’nuo cigarečių 
rūkymo. 10-tas procenlas nuo alkoholfnių gėrimų 
—10-to procento vėžio ligos kyla nuo per daug

.vėžio ligos.
Dr.Arthur C.Upton, National Cancer Instituto di

rektorius', Bethesda, Maryland, sako štai ką: visai ne
bandoma surasti priemonės vėžio ligos apsaugai. Rei-' 

1 ketų daugiau žmonėms aiškinti per spaudą, televizi
ją, mokyklose ir universitetuose, o tik tada žmonės 
į atkreiptų dėmesį į vėžio ligos apsaugą.

' ‘ Vėžio ligos priežaščių tyrinėjimui $815-ką mili
jonų išleista, o vėžio ligos priežasčių nesurasta.

> National Health statistikų duomenys rodo štai * stipri. Ji atlieka svarbų ir sklandų darbą, varinėtlama 
’ką: 1957 metais vėžio ligos pagydymas buvo vienas kraują po visą žmogaus kūną, širdis plaka, be atvan
os trijų apie penkis melus ilgiau gyventi. [gos dieną ir naktį, neturi poilsio, atlieka sunkų dar-
i Taip pat ir 1977 metais irgi tik vienas įš trijų bą be pertraukos, kol visai nuvargsta. Kai ji stabtelia 

2^ apie penkis metus gyventi. Tas aiškiai 
rie- milijonų išleidus vėžio ligos

parodo* kad pasilsėti, tai žmogus užmiega amžinu miegu.
pagrindinėms (Bus daugiau)
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DR. IL G. BALUKAS 
MaUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PwUtkj Rd. (Crwferd 

•U^cal BuUdh»g), T»L LU | -6444
P Jma ligjMuus pasai suaitabmĄ 

Jei neaisiUep-a, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJĄ 

Telof. 695-0533 
Fox Volley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

LIUDAS DOVYDĖNAS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos diroktariy*

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
VALĄ’ DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kai antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Te’; 542-2727 arfra 542-2728

Rat.: Gl 8-0873

A"U$=RIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 >o. Kedzia Aye., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimu. Jei neat- 

?' liepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

PR. zL R? GLEVECOS 
GYDYTOJAS IR CHIRyRSAJ 

SPĘCIAUYBĖ AKW LIGOS.
3907 West W3rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRISTA5

2*18 W. 71 Stf Taį 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius įr 
‘‘contact lenses’”

VaJ. agal susitarimu. Ųžįąrytą^

(T^inys)

Man ir dabar ątrodp, i Rusija jau turėjo rneefraniz-
tįja, žinoma, lietuviai ir net lie-1 mo ratukus. Net ne robotą, kaip 
tuviški kai kurie žydai-komunis njes tai suprantam. Ratukas ma 
tąi bandė ieškoti vidurio kelio. Į šįnerijoje, sukamas krauju, išda 
Pvz., pradžioje visu griežtumu 
pąsisakymas prieš kolchozų įve
dimą buvo atviras, ir taip buvo 
manoma. Palikti buvusiems sa
vininkams 30 ha buvo laikinas 
dalykas, bet kompartįečiai bu- 
vp įsitikinę keletą metų palikti 
tekią, kaip buvę sakoma, neuž~ 
baigtą žemės reformą. JBet net
rukus atėjo maskvinių žodis: 
apkraufi buožes 30 .h<3 
keliamomis rekvizicijomis. Taip, 
kaip jau buvo daroma sunaiki
nant Rusijos, Ukrainos ūkinin
ką — atėjo baudžiava prievar
tą, kad skerdynės.

Kita srovė — kremlinė, lemian 
ti. Ji metėsi galingai greičiau, 
be jokių svyravimų pakeisti vi
są kultūrinį, ūkinį .. gyvenimą. 
Jpkios priemonės neblogos, ku
dos tinkas tokiam ehirurginiam 
iperavimui: Tai buvo daugiausia 

'rusai, Maskvos patikėtihim-, Sta

vjmu. Gana plačiai tarpusavyje 
svarstėm ir persvarstėm 1941 
m. trėmimus. Skaičių turim-vi
sokių, bet arčiau tiesos bus 13- 
14 tūkstančių Nuo pat pjpnųjų 
dienų, t- y. 1940 m. pabaigos, . 
NKVD būvą pasiruošusi trėmi’ 
mąms. Ir tai kur kas platesniu 
mastu — 140 — 170 tūkstančių. 
Tai-paliudijo likę dokumentai. 
Trėmimai turėjo prasidėti 1941 
m. kovo mėn. Ttredo, kad pačios 
Kremliaus viršūnės, gal Stali
nas, Berija, gal kas kitas Siero- 

:.vq-.— NKVD pasiruošimui — pla 
njii * delsė uždėti taška. Aš 
juo toliau, juo giliau tikiu, kad 
Lietuvos kompartija, kiek ji bu 
vp pajėgi, nedrįsusi akivaiz
džiau priešintis, bet visais gali
mais ■ būdais - delsė. Kiek žinia 
tikra — spėlioti lieka, bet man 
pyasitarė vienas partiečių viršū
nėse, kad trėmimams7 nepritarė 
net kai kurie žydai komunistai, 
Adomas -— Meskupas, D. Tode- 
sąs jr kiti. Gal būt, jie toliau pra 
-m^tė karą su naciais, kada 
lietuviai daug nusikaltimų gale 
įo primesti žydams, keršyti. Kaž 
k?, s panašaus ir įvyko

. Kremliaus, ypač. NKVD plą-. 
nąi sunaikinti. haltiečiams buvo 
žymii žiauresnį, pJVatesnį. Jie ne ( 
suspėta įvykdyti. (įėl kelių prie- 
vąsčių. Trėmimų priešininkai 
Kremliuje itikzinčję nepuoseklu- 
mą, kaip trėmimus sutaikyti §ų 
neseniai visam.pasaulyje pagar 
sintū baltįečių šimtaprocentiniu 
pritarimu.’ Lietuvos kompartija 
lįuvust nuomonės trėmimus ati
dėti geriau persijoti sąrašus. In 
tėligentų pritarimas, kaip Gir
dzijausko, Krėvės, Garmaus, Ko
lupailos ir kitų, buvo argumen
tas: štai su mumis įžymieji. Jų 
pagalba, mes, kompartįečiai ir 
JfKVD, pamažu išauginsim tik-

PR, LEONAS SEIBUT1S 
IĮ4K$TŲ, PŪSLĖSi IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad. l-r4popięL 
ketvirta. 5-—7 vaL vak. 
Ofiso telef.: 776-2880 t 

Rezidencjįo tęlef.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS r 

S-ndra prakhlca, spec. MOTERŲ lipoi 
Ofisas 2A52 WEST 5?th STREET'’

Tel. PR 8-1223 *
OFISp VAL,;
ir pemet. 2-4 ir 6-8 vai Sėštadie- 
mais 2-4 vai. popįet Įį jptįx* j^ikų. 

pagąį sysitąriaįį,

Apdraustas perk fa us tyrni| 
iŠ įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-^882 erbą 37^49^

ORTHOPED AS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban- 
oazaL Speciali pagaih? kojoms. 
(Arch Supports; ir A t

2850 West 63rd SU Chicago. »U. 60629 
Telef.; PRospect 6-5064

Gėlės visoms progoms ■■
I BEVERLY HILLS GĖL1NYC4A

- 2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir Pi} 8-0834 
Naujoji Barba res ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

?918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel, 499-131$

PERKRAUSTYMAI

•pro išugdyti karjeds^i 
sriubą, gęręsrię pąstdgę. gatavi 
.-iskam. Jie seprate if iš 
kos žinojo, kad be ter or cube 
visiško paklusnumo, be aklo jsa 
kymo vykdymo jiems nepavyks 
išvengti kg Įėjimo, duobės. . -

Pravartu priminti lietuvių ko 
munistu pranašumą prieš mask 
vinius. šiaip ar taip, tai buvo 
visa eilė ir išsilavinimu ir cha- 
rąkteriu .pranašesnių. Jie buvo 
grūdyti patirties, kalėjimo, po
grindžio veiklos. Būti komunistu 
nepriklausomoje Lietuvoje nebu 
vo prabanga, karjera. Kitokius 
tipus Išaugino Azijos — Rusijos 
rūstus, pataikūniškai veidmai- 
gas tardyamų stovyklų iškoštas 
sovietinis inkubatorius, Lietu
vos komunistas buvo fanatikas, 
sayo - rūšies kraštutinumas, bet 
jar žmogus, Pąr žmogus, šitai 
pabrėžkim. ’ ' '

ffiiV TO OfTAWSEtt FKJESH PINEAPPLELeidimai — Pilna aporauda
ŽEMA KAINA '

R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063 •

G3ow THATA PLUMP AND FRESH- 
LOOKING RH&kPPVE FOUHC 
AH^ME IN YOUR KnęHEA,YQU 
MAV WONDER- AB6LT THE 

" EASIEST WAY Tč CUT AND SERVE 
THIS DELICACY. WEU, ITZDU-PN*! 
BE EASIER.

®EM6Ve THE PINEAPPLE ROM BOTH 5HEU3. MAUT ft 
FWMT LENGTHWHC. 8ŲLE OFF UWE CFOP WHO4 ) |
£P EACH GOAKTEK. CHUNK Fmr, PVT ML* W Wt 
4HEU. IT MAKEJ AN ATTKAMlVfe S^IMG

LAST YEAA 2,850 SCHOOL
AGE CHILDREN B6.TWBPM 
THS AGSS OP 5 AND K 
WE58 KILLED BY MOTOR 
VEHICLES IM THE U-S. 
Charles m. hayes, 
PRESIDENT O<THE CHICAGO 
motor club, asks privirs 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
*OR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

FRUIT, 
INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TOTME SHELL AMD

------ 1 ’ - •»

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos II WOPA, 

1490 HI. A. M.

Liotuviy kalba: kasdien nuo pir- 
madienw iki pen^Udięnio 12:30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30 
/ai, ryto.

Vadėje _ Aldona Daukua..._ .

TaULj HEmlfick UU3 >

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, l^.,W><-

|Q>AY THE PINEAPPLE aura 

SIDE .WTU A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH THECKOWhL

IW SL L 4AWWW beow

Lietuvių Brightoų Parko Moterų 
klubo PiiešmęUais sus rinkimas įvyks 
ketvirtad:eoL gruodžio 1 d. 2 vai. p. 
p Anelės silėįe, 4500 S Talman. Bus 
renkama 1978 metų valdyba — po 
susirinkimo bus užkandžiai.

, M. McNamee, 
Nut. Rast.

ru« Maakvos draugus. Kaskart gruodž o 2 d., 1:00 vai. po pietų Ane- 
gausiau plūstanti* Maskvoj pati J 
kėtiniai, ypBČ enkavedistai, tu-1 yra dau^ svarbių reikalų_aptarti Bus 
rėjo įrodyti darbu, pianu — pa
teisinti skyrimu j.jnaž^ją Ame
riką — Baltijoa valstybes. Jrody 
mai — areštai, trėnsimai.

Nuoširdžiai ar apsimestinai 
parodyt s palankuii -s -Maskvos 
okupacijai buvo <>ati didžioji 
kliūtis atvykuaiuJV terorui. La
bai negausūs I jetu. u. kompar
tijos nariai skysiu išsiliejo vp 
sam krašte, noromis ar nenoro
mis turėjo remtis nepriklauso
mos Lietuvos valdininkais, ka-į 
riais, kultūrininkais, moksliniu-j 
kais. NKVD, kaip apkrėtimu jkū, “ 
nytas navikas, plėtėsi iš lėto, lie-' 
tuvių-ir kitų tautybių greįt izo-'?._ 
liu?tas, vengiamas.

'Bus daugiau)

lies salėje, 4500 So. TUlman Avė.
J Nanai k v eč»amL atsilankyti, nes

J*U 9»«UM*U 1CLM4U aj/eoi IX.

ir valdybos rinkimas 1078 metams.
Po susirinkimo bus vaišės.

- A- Kai y s

Utenos Draugiško klubo Bingo po
būvis įvyks sekmad eni. gruodi o 4 (L, 
J:00 vai. P. p.t Anelės svetainėje, 
4500 So. Talman. Bus gražiu dovanų* 
ir įėjimo auka $1.00. Prašome narius 
ir svečius ąuiiankytL Kvieč a va.dyba

Joniškiečių Labdarybės ir Kultu- 
ros klubo prięšmetinis susirinkimas 

l’ivyks gruodžio 6 d. 1:00 vai. po pie- 
j jų, Saulių namuose, 2417 W. 43rd St. 
J Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra daug svarbių ręikalų aptarti. Bus 
ir valdybos rinkimas 1978 metams.

I Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

rnSJRWKTMH
Bridgeport© Lietuviu Namų Savi

ninkų pr iešme tinis susirinki n as.
įvyks gruodžio 3 diena po antrašu 
3808 S. Union Avė., įėjimas iš kie
mo, pradžia 1.00 vai. p. p. Nariai ma- 
lonėkite atsilankyti ir užsimokėti 

. e duokles, kurie esafe neuisimokeie. 
Upytės Draugiško Klubo priešmeti- Yra svarbiu pranešimų. Po susirin- 

nis susirinkimas Įvyks penktadieni, kimo vaišės. Kviečia valdyba

NUOŠIRDŽIAM KOLEGAI MIŠKININKUI

< A. A.
' MANARTUĮ SRU0PUI

mirus, - - -
jo žmonai Onai, sūnums Kęstučiui ir Algirdui bei dukrelei 

Žibutei Kišionienei su šeimomis gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

KOLEGOS MIŠKININKAI:
J. SKEIVYS ir

1 -U T. KAZLAUSKAS SU ŠEIMOMIS

LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGOS NAREI

MAGDALENAI MIKUŠAUSKIENEI
' ' •' “ mirus,

velionės sūnų Alfredą su šeima, brolį — mūsų Sąjungos nart
Sibiro tremtinį Joną Kreivėną ir kitus gimines 

T nuoširdžiai užjaučiame.

> ? LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGĄ
CHICAGOJE

Pranešame giminėms,’ draugams ir pažįstamiems, kad 1977 m. lapr 
kr?qo 28^ 4- 4; 18 yąĮ. popiet, sulaukęs 62 m. -amžiaus, mirė mūsų 
mylimas vyras ir tėvelis

.. ?VLADAS ILGINIS
GW. W. 102 St., Oak Lawn, III.

Gimęs. Lietuvoje, Kulių valse., Kretingos apskr.
Lietuvoje buvo mokytojas ir atsargos leitenantas.
Paliko hulįūdę: žmona Stasė (Stroputė), sūnus Kastytis, marti 

Carolyn ir 3 anūkai, dukros — Danguolė, Nijolė ir Daiva, sūnus Ri
mantas Lietuvoje, marti Natalija ir 3 anūkai bei kiti giminės, draugai 
ir pažįsfcinį. " ? T " 7

Priklausė LB Brighton Parko apylinkei.
Kūnas pašarvotas Eudeikio, Gaido ir Daimid koplyčioje, 4330 So. 

California Ąve.
Vietojo ^ėlių prašoma aukoti Jaunimo centrui.
Penktadieni, gruodžio 2 dieną 9:00 Vai. ryto bus lydimas iš kop- 

lyčios i Švč, M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
gedulingu pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Vlado Ilginio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsįsvgikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs, dukterys, anūkai.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. GR 6-2345 
la 3-0440. .

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievas yra šviesybė ir jame nėra jokios tamsybės" — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

kroji šviesa*’. Todėl j savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje**. Šventasis Raštas, gyvojo Die
vo žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: ‘Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir Šviesa mano takui*’. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į 
tąvo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). Šventasis Dievo kai- 
pas yra dangiškosios karalystės simbolis.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurtą gausite ne
moka mat Rašykite: - -

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO, ILL, 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

J1 Trys Moderniškos Koplyčios
& Mašinoms Vieta 
į Tel. 737-8600 
JC Tel 737 "8601

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Ten: Y Arai 7-1741-1712

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas:. LAfayette 3-G440

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

K,|,/ 2533 W. 71st Street
• A. •> Telef.: GRoveMU 6-2345-6

' A * 1410 So. 50th Ave., Cicero
- W TeleL: TOwntaU 3-2108-S

I TRYS MODSRNISKOS KOPLYČIOS
i AIKSI* TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicaner
Lietuviu
Laidotuvių 
nireKtorią 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.'

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAI

.1307 MTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th' Ave„ Cicero, fll. Phone: OLympic 2-1003 

11-■ —" II ■— ■ I ’ 1

PETRAS BIELIŪNAS
4JUS So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3X10 go. T.TTUANTCA AVE. TeL: YArd» 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET RfprtbHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VliVnh 7-6672
H0MSOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, iT 974-4411

: P. J. RIDIKAS
I 3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdr 7-1 >U

• - NAUJIENOS, CHICAGO I. ILI Thunsday?December’ 1,1977



KVIEČIAI, NEI

"Vilniaus Vizija'’

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

LABAI ERDVUS 2 aukštų mūrinis 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kili
mai, 2 mašinų garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite.

r ■ ... -_ į

ŠIMAITIS REALTY

bei rengiasi statyti. Bet-tai nėra 
viskas. M. L. S.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Notary Public
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd SL TeL 436-7878
I

BREŽNEVO ŽMONAI GERIAU 
KOMUNIZMAS *

Tai eina iš anekdoto, kadaise 
kursavusio V. Vokietijoje. Pa
gal jį, džiaugdamasis Brežnevas 
pasakojo savo žmonai sapną, pa 
gal kurį visas pasaulis buvęs 
jau komunistiškas. Bet klausy
toja nerpsidžiaugė savo vyto 
sapnu ir paklausė jį, kur tada 
Rusija gautų kiečių, jei jau ši
taip būtų. O kad Brežnevas su 
savo sėbrais Kremliuje siekia 
sukomunistinti ir laisvąją dalį 
pasaulio, tai eina ir iš pirmosios 
Brežnevo kalbos, pasakytos šven 
čiant šešiasdešimtmetį nuo re
voliucijos Rusijoje. Taigi, buvę 
ir esantieji rusiškojo komuniz
mo vadai vien už kapitalistinio

milionai gyventojų, sužlugo 
pramonė ir vyko saikutė. Kad 
užkirtus kelią tolimesniam ba
davimui, vakariečiaf siuntė mals 
to produktų. Net Lietuva padė
jo badaujančiai Rusijai, nors pa 
ti nebuvo dar atsigavusi nuo 
nualinimo per kabą bei bolševi
kinio antplūdžio po jo.

Kai komunizmas sužlugdė vi
siškai Rusijos kraštą, Krem
liaus valdovai pradėjo kviesti 
vakarų pramoninkus, kad atsta
tytų jį. Pastarieji atsiliepė į šį 
kvietimą ir tuoj kaikurių kraštų 
didžiulės bei didžiausias firmos 

.t-. sudarė su kvietėjais atitinkamas 
pasaulio žlugimą bei, geriau pa- , sutartis.' Jie pristatė tenai gele- 
sakius, sužtogdymą ^'o^'nors, xjes plieno, elektros ir kito- 
kaip žinom, pati revoliucija lvy-Įkių įmonių. Kai jau vakariečiai 
ko tik kapitalistinių kraštų pi
nigais ir kitokia pagalba, tik vi- 
so to dėka komunlstž.1 paėmė vai 
džią Rusijpįę^r kapitalis
tinių kraštų’dėka, jau virš še
šiasdešimt metų komunizmas 
laikisi tenai-ir tik jais pasirams 
čiuodami jis,, komunistai, galės 
ir toliau laikytis. Jei ne vakarai,

pastatė kraštą J* kojų Krem
liaus valdovai, sumanė nusikra
tyti jais. Apkaltindami įmonių 
vadovaujančius žmones šnipinė
jimu, sabotažu ir kt. nebūtais 
dalykais, pradėjo suiminėti juos, 
tremti ir pan... Bet Kremliaus 
valdovai tuoj pamatė; kad be va 
karieeių jiems blogai. Todėl vėl

Dail. Mikalojus Ivanauskas

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

tai Sovietų Sąjungą būtų pradėjo su jais įvairius flirtus,
seniai-vien kruvina praeitis.---- į

Revoliucijai kilti pirmoje eilė 
je patarnavo vilhelminė Vokieti
ja. Ji. įšmugliavo slaptai iš vaka 
rų. i Rusiją revoliucijai sukelti 
Leniną ir tam tikslui davė jam 
virš dvidešimt milijonų markių. 
Šitaip darydami vokiečiai siekė 
išjungti ano meto Rusija iš ka-

/L < m -

Antro pasaulinio karo metu 
JAV rėmė bolševikinę Rusiją 
giiiklais, karine medžiaga savo

ypač JAV.

i

Tiesioginiai imeties  loginiai pa
našiai darė ir kai kurie kiti va
kariečiai. Jėi hitlerinė Vokietija 
nesumalė Sovietų Sąjungos į 
miltus, tai Maskva turi pirmoje

Ii- po karo,visą laiką bolševi
kinė Rusija neapseiną be vaka
riečių pagalbos pramonės ir ki
tuose ūkio. reikaluose.'Daugelio

t
£
I

I

tenai įvairių Įmonių^ kurios-Mas 
kvai ytą gyvybinės reikšmės, 
ir bene tėbestato it šiuo mew kati j'::-

didėlis badas; laike kttHš mirė

NAUJIENOMS šiemet suėjo S3 metai IGzdst tą rukaktį gerbiant pirmojo 
Amerika* u*ttmų dtennttto ifeigSĮaa bei Hetnvato* spaudos piram- 
rus ir atliekant Mtonas pandas udnaa lietuvybė* ffHHmnf ikai- 
Hcdm Naujiena plattuirao variu ~

ro dalyvių Įmes Vokietiją. Lėni- eilėje dėkoti kapitalistams, o 
nas atliko- šitą uždavinį meistriš 
kai. Bet per antrąjį pasaulinį ka 
rą jo įpėdiniai atsidėkojo savo 
buvusiai -geradarei pagrobimu 
kadaise jos valdytų žemių, sus
kaldymu likusių ir pan... * .

ko gero. Iki šių dienų Maskva 
neapseina be vakariečių. - Vienį —Nuo gruodžio 1 dienos pa
kviečiu pirkimai JAV ir kitur ’skiri Naujienų taimeriai kainuos 
parodo, kad veikianti sistema nęE 20 centų. :•
sugeba užauginti užtektinai ja-į. •. ri ; . v . ...
vų, nors dar prieš pirmąjį pašau.' , tjį. jL. v i i- ‘ jSt. Rita ąukšt. niokyklos fut

bolo rinktinėje Mustangs. Pra
eitą sekmadienį rinktinė laimė
jo Chicagos ir apylinkių kata
likiškų mokyklų; čempionatą, nu 
galėdama Loybibs rinktinę 14-6 
rezultatu. Gi.'Cufie aukšt. mo
kyklos futbolo rinktinės gynė
jas Martynas ’Sminkus sumušė 
rekordą,' bet;kada buvusį: šioje 
pozicijose visose viešųjų, mo
kyklų sporto istorijoje. Jis yra 
mažiausias’ iš visų bet kada bu
vusiu tos lygos gynėjų; Martyr 
' -r r. •• t **• Uri. '.

linį karą rusu-mokyklose moky
tojai pasakodavo, mokiniams, 
jog vien Ukraina gali savo’kvie 
čiais išmaitinti visą Europą.

Ir taip, atrodo, jei bolševiki
nės Rusijos gyventojai turėtų, 
laisvę apsispręsti; tai ir nesap
nuodami tuoj pakeistų komuniz
mą ir i kviečius.

Taigi, nors per minėjimą še
šių dešimčių metų nuo Revoliu 
ei jos Brežnevas ir gyrėsi vispu-i 
šišką. pažanga Sovietų Sąjungb-;

laiko yięn-.paąiramsčiuodama--Vą

pagalba, gaudama ją dažaiStP 
šiai ‘ j. skolas, kurių \ ji: turijau 
iniliardinęs sumas-irkurių'grą-

■
!

problematiškas. Miliardines šu-:

- Greg. Šfacijūnaš žaidžia

Jei rat^t^kėliaųtįį-į-i^ kreipkitėsj-. Lietuvių-įst^ą::^

Afiiętįcaii “ICrWel Service Bureau1

DdQ - (CTĮBSęs),

njadjas

r į Telet 312 238-9787 ' :' |
užsafant į lėktuvų, traukinių, - laivų kelio- 

idroių iraomavimo rezervatijas;- Pardab&- 
;Ję^ooes į ir kitus kraštus; 

apsHankymui Amerikoje - ir teikiame ihfdr-

■ - -kieti jai, nors savo jdy^ū^tCT-. 
bais pastaroji • laikytina, inusel e 
pries Sovietų Sąjungą^per ka
rą. buvo j'šipulius sudaužyta. To 
dėl ir. sukaktuvinis -pą.sjgyfnriaš

įprasi -propaganda, padaryta 
ĮbaBcinirhai savo vergų ;ir-naivių- 
vakariečių. Pasirodo kad. i 817 .m. 
revoliucijos komunizmas teatne
šė buvusios, caristihės. Rusijos 
žmogui vien didelį; dvasinį irime 
dižaginį skurdą priespaudą,- ne 
lygybę, socialinį neteisingumą 
ir visokius žiaurumus, apie ką 
prieš revoliuciją greičiausiai nie 
kas ir nepagalvojo. Gi; savo viso 
keriopu rėmimu Sovietų Sąjun
gos, vakariečiai užaugino ant ;sa 
vo sprando tokį, priešą, kuris nuo į juos.

kimų teisėjai. Nebaigusiems 
specialių kursų 'teisėjams mb-' 
karna $35, o baigusiems $45 už 
darbo dieną. Tokių teisėjų rei
kia virš 15,000.

— Dr. Bronės Zelbienės ko
mediją “Apdraudos pinigai” 
ruošiasi vaidinti St. Petersburgo 
scenos mėgėjų grupė. Sausio 
29 d. komedija bus vaidinama 
Miami Lietuvių klube. Šią va
sarą klubo aplinką savanoriš
kai puošė Elena Leonaitienė, Ona 
Šilienė, Martynas Ališauskas, 
Jonas Kay ir Petras Šilas. To
limesne išorės, išvaizda rūpina
si Domazas Brauklys, auginda
mas specialias gėles. Anita Na
vickaitė Kąrns; O. ir D. Brauk-: 
liai, A. ir E. Zigmantai klubui 
padovanojo istorinius bei meno 
paveikslus. Klubas turi skaity
klą — biblioteką, kurią tvarko 
AnTanas Stongvila. Klubo narys 
JuozašdftatkuSi žinomas" anksty^ 
yesniu lei^iuius nesenai. išleido 
kpygą “Mano Lairpės ir Nelai- 
męs Lietuvoj, ir Amerikoj”. /.

: xi_ Ralzekb Lietuvių Kūttūrbs 
muziejaus tradicine Kalėdų eg
lutė ir programą buę gruodžio 
.11 d., 4 vai. popiet. Kalėdines 
grėsmes bei himnus ir programą 
praveš Eleonora ir Frank Zapo- 
Jiš. Ruošia Moterų gildą.
?. — Kompoz. Aleksandras Ku- 
činps kalbės prof. Vlado Jaku- 
bėnb vięnerių metų mirties su
kaktuvių akademijoje gruodžio

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
JUTŲ NUOMAVIMAS — parenkan: 

nnnmininkną
4243 W. 63rd SL, Chlcag* 

Tel. 767-0600.

RENTING IN GENERAL

IŠNUOMOJAMAS 2 kambarių bu
tas beismante. .

Teirautis tel. 925-9011.

V1EN0K MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti i vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis į gražųjį Marquette Par
ką. Norintieji prašomi perduoti ^avo 
telefoną — skubiems deryboms.

MŪRINIS 2 aukštų; 6 kamb., 2 auto 
mūro garažas. Gabios rankos gali pa
čios atnaujinti. Marquette Parke. 
Kaina — $25,000.

SVEIKAS, gražus, 2 butų mūras 
pietiniame Brighton Parke. Aliumi- 
nijaus langai, atskiras gesu šildymas, 
dvigubas garažas. Dabar galima gauti 
už $31,000.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, Įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima , užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui"didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla-

Marquette Parke. $25,750.’
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj,

V' -— *----- -PEDOT&f LBtUK“

NAUJIENOS atitovauja tyliąja Beturiu dsogsma Mala nerimetimn, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yri visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingo*, net būtino*. Ne veltui, fėreee drauįljoee girti Naujie-

. Todėl Naujienų vadovybė tr V 
-delbdama platinimo vijų krei 
spaudos pirmūnų pavyzriHali 
grandine tollmesnienii darbams nė tik i

Nsojienas ttJaln sudaryti

trrištų reikalu leneMam.
KAINUOJA: Chicago]* Ir Kanadoj* — 134-06, >u**1 m*fg — ffMt, 

trim mfcu — M5®, vlonmt 8MR- Kttou* JAV virt*** Krtaaw

PraMm> naudoti lemiąs eaasflą atitlrpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, HL 80606

f 1 T •

Q Siunčiu

Q Vajaus proga praiuu įdurti N**$enAs dvi trraHea rodpsii-

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS T

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
antrame aukšte.

\ Teirautis 476-5071.

REAL ESTATE 

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

Didžiausim kailių 
pasirinkimas

niėri'd' p rrirh'. Jo&n7 Hąniey 
įiranSė’ iapie‘ tMfeuc^bjų're^š- 
Jračiją' višose 56. miesto'' apyfinr 
kių.; Chicagos; 
bus registruojami balsuotojai 
‘grub<£io 2 ir nuo 11 ryto 
iki 8 ętg; vak. ^ose įjuietvakarių 
apylinkėse ir vietose:''ižije ąpj£ 
;link^eA4034 AA’,;L47 ^t. ;ir-30(^- 
W. 42St.; 13-je 7659 Šo. Pulaski 
iri^3500 W. 60 jSt;;' T4-|e 5006’

Ujiifoniir -2Ž15 W. 51 St.;, - . ...
Yožje 2236 W. St.; "taip pat>n: d. Jaunimo cehtrė. Progra- 
^e^^ios-ir itonriitagėy-lS-je LH10^ dalyvaus sol, Dana Stan- 
6120i-jSo.Ashlaiid ir '8028' So/Ękaitytė ir Jonas Vaznelis.
Kedzie;?l£je 31i4 W. 111 Sti' 
ir 1700 W. 95 SfV; 23-je 5551 Soj 
Narragansett ir' 4901 So. Kil- 
bourn Avė. Taip pat-kviečiami 
įteikti pareiškimus būsimų rin- 
---   - : ^1- .v - 

1917 m. knaiso jų gyvybinius pa 
grindus ir ruošiasi palaidoti 
, . {/ J. Kairys \

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio 2 d. 
7 vai. vakaro, Marquette Parko 
Field House patalpose, 67-tos ir 
Kedzie gatvių sankryžoje. Bus 
prisifminti Spaudos Klubo at
likti darbai ir užsimojimai,’ o 
vėliau ponios paruoš kavutę su 
pyragaičiais. Susidomėjusieji 
kviečiami į susirinkimą.

Klubo valdyba
MARIJA NOREIKIENfi į« 

>608 Weft SL, Chlrago, HL 60629 * »78?

MAISTAS HT EUROPOS (ANDSLIU f « 
iff.i ■ i ‘ , ,■! rjife^riWihiii inf, i ' '

• ■ * ~1 A 5 & ~ *

A

Cosmos Parcels Express Corp. 
marourttr gift parcels sirvki 

1M1 W. 49Hi $♦, CMcwo, IK. «M2f. — T«L WA Mm 
□33 Sk H*WW Chle»**. HL 4M01 — T«L 2S4S3M

- 4

♦ Dailininko Arvydo Algmino 
paveikslų paroda atidaroma Čiur 
lionio galerijoje Jaunimo Cent
re gruodžio 9 d., penktadienį, 
7 vai. vakaro iki 9-tos vai. šeš-

•.itadienį, gruodžio 10 d., ir sek- 
'.Imadieni, gr. 11 d., lankymo va- 
j landos nuo 10:30 vai. ryto iki 

9 vai. vakaro.

Tokiom pat valandom paroda 
I bus atidaryta ir kitą savaitgalį 

gruodžio 16, 17 ir 18 d. Paro
da uždaroma gruodžio 18 d. sek- 

** madienį- Įėjimas laisvas. (Pr.)

LIETUVOS AIDAI
Ptnkt. 9:30 - 10:00 v. v. —1490 AM 
Seit. 8:00 - 10:00 v. v.. -106.3 FM

Veda IC BRAZDZlONYTl
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

felef. - 778-5374

185 North Wabaih Atobo*

AioCfoj* <

bNORMANĄ 
>URŠTEIN4

fcJeL 263-5826 
(įataigo*)ir 
677-8489

' ■ PERRY PLAZA MOTEL

1007 Park Ave., Hot Springs, ' Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef.

• 501-523-9814.

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

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

♦ Chicagos lietuvių choras 
“Pirmyn” stato Offenbacho 
“Hoffmano Pasakas” balandžio 
29 ir 30 d. Padengti šio spektak
lio išlaidoms “Pirmyn” choras 
ruošia balių su linksma menine 
programa, šampanu ir šilta va
kariene gruodžio 3d. 7:30 vai. 
vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47 St. 
Dėl rezervacijų prašoma skam
binti Zinai Pocienei. Tel. 960- 
0291. (Pr.)

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Ly“.J4an»v Statybą Ir Remontas |;i. i 

~i

ELECTROS {RENGIMAI
.,.4, —PATAISYMAI
’ Turiu Chicago*.miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai sąžiningai - - p -
!il KLAUDIJUS PUMPUTIS

* 4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

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

-lability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

A. L A U R A t T I S
4645 So. ASHLAND AVE. 

52X775

Su legališkomis formomis 
Knyga su formomis gauna

ma “Naujienų* administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
rlalsted St, Chicago DL 60608. 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yrt 
patriotinis aktas, paliekant su j 
jais konfrontaciją pavergtie-Į 
dems ...

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Triafu REpublic 7-1941
.... ...

Notary PvWk

INCQMt TAX SBRVICI
42^ S. MapTtwood. T<L 254-7450
Taip pat daromi vertimai, flmlnlv 
Hkviatimai, pildomi pilietybė* pra- 
iymai ir kitoki blankai 

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 

Chicago, HL 60632. TaL YA 7-59»

I " II II _Ml

BEST THINGS IN LIFE
lull Frank ZapoHa

GA 4-8654

blate Farm Life Insurance Company

gi ve va.

•o more win live

SKAITYK PATS IR PARAGINT
KITUS SKAITYTI

HEART 
FUND

I mauhsmch, CBICAM •, Thursday, D»ambK, 1,1977

*




