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KRAŠTO APSAUGOS REIKALAMS
VPREZIDENTAS PRAŠO DIDELIU SUMŲ

Taupyti pasišokusio Jimmy Carterio biudžetas 
peršoks 500 bilijonų dolerių sumą

•WASHINGTON, IX C. — Prezidentas Jimmy Carter pa
siuntė kongersui savo biudžetą ateinantiems fiskaliniams me
tams. Visu pirma visus labiausiai'nustebino nepapr^tas to biu
džeto dydis. Iki šio meto valstybės biudžetai būdavo patys di
džiausieji pasaulyje, bet nebuvo nei vieno, kuris pasiektų ir net 
peršoks 500 bilijonų dolerių sumą. Finansinius reikalus seku
sieji specialistai stebisi, kad prezidentas Carteris, nuolat kalbąs 
apie reikalą taupyti ir karpyti bereikalingas išlaidas, paruošė pa
tį didžiausią biudžetą.

Didelės sumos apsaugos 
reikalams

Antra staigmena — didelės 
sumos krašto apsaugos reika
lams, Prezidentas yra įsakęs 
biudžeto direktoriui kirpti. vi
sus duplikavimus. ir dabartiniu 
metu visai nereikalingas išlai
das, bet js smarkiai padidino 
krašto apsaugos išlaidas.
Prezidentas norį padidinti kra

što apsaugas pačioje Ameriko- 
te,bet pačios didžiausios sumos 
skiriamos Vakarų Europos ap- 
saugai.Prezidento Carterio kra
što apsaugos biudžetu labiau
siai bus nustebę Sovietų Sąjun
gos valdovai,' turėdami viltį įvei 
kti JAV.

Sovietų maršalai 
ruošiasi karui

-r -• — J . - * 1 « .

Iš -paskutinių pasitarimų su 
sovietų valdžios, atstovais ir iš 
gaunamų žinių apie sovietų ka
ro išlaidas, aiškiai matyti, kad 
sovietų maršalai ruošiasi nau
jam karui. Sovetų valdžia ap
ginklavo naujais ginklais Rytų 
Europos pasienyje - stovin
čias sovietų divizijas. Senus gin 
klus padėjo į sandėlius, o jau
nus karius apginklavo pačiais 
moderniškiausiais ©hrtuvaisjkul 
kosvaidžiais, artileftja ir lėktu
vais.

Jie gąsdino gali
ma invazija ir visos Europos pa 
frontę apsodino atominių rake
tų lizdais.

Prezidentas Carteris, pasku
tiniu metu būdąmamas Belgi
joje, 'pareiškė, kad Amerika pa-

Italijos šiaurėje 4r Jugoslavijos pasienyje dažnai dreba žemė, bet pačioje Romoje ji 
nejuda. Paveiksle matome vienus seniausius Romos rūmus, kuriuose dar ir šiandien 

. nyksta didesnės aukšty pareigūnę ceremonijos. Rūmai statyti prieš keturis šimtus metu

PATARIA PREZ. SADATUI IR BEGINUI 
NESISVAIDYTI TUŠČIAIS ŽODŽIAIS

Turi vilties pradėti taikos pasitarimus, 
reikalingus abiem valstybėm

Washington, D.C.—Prezidentas Carteris ir sekretorius Van
ce vakar patarė Egipto prezidentui Sadatui ir Izraelio premjerui 
Beginui nesisvaidyti tuščiais ir erzinančiais žodžiais. Kaip pre
zidentas. taip ir sekretorius abiem priminė, kad tušti kandžio
jimai nieko gero neatneš, nes netrukus abi valstybės bus priver
stos pradėti taikos pasitarimus.

dės Vakarų Europą ginti. Ten 
jis prižadėjo tuojau pasiųsti 
8,000 moderniai ginkluotų ka
rių, o dabartinis biudžetas rodo, 
kad Vakarų Europos apsaugos 
bus gerokai sustiprintos.

Žydai klausėsi egip
tiečių pasikalbėjimų

Kairas, Egiptas. — Egiptie
čiai tvirtina, kad Izraelio vy
riausybė buvo padėjusi mikro
fonus tame kotelyje, kuriame 
buvo apsigyvenusi Egipto dele- 

tgacija taikos pasitarimams ve
isti. Egiptiečiams pavyko sura- 
Įsti kelis paslėptus mikrofonus. 
Egiptiečiai buvo* dabai atsargūs, 
tarp savęs nešitarė tvarkesniais 
taikos reikaalis.

Pranešimai iš Telavivo sako, 
kad Izraelio vyriausybė jokių 
mikrofonų egiptiečių kotelyje 
nerengė ir jų pokalbių neklau
sė. Hotelis buvo privatus, nu
samdytas, atvykusiai egiptiečių 
delegacijai.

Brežnevas atmetė 
Vancės pasiūlymus
Praeitų metų kovo mėnesį se 

kretorius Gyrus R. Vancė buvo 
nuvykęs į Maskvą ir pasiūlė su
mažinti ne tik atomono, bet ir 
kitus ginklus. Tuometinis ko
munistų partijos pirmasis sek
reterus Brežnevas išklausęs at
vykusio Vancės pasiūylmus ir 
išdidžiai juos atmetė. Tuo pačiu 
metu jis pradėjo’ naujai gink
luoti sovietų kariuomenės dali
nius. Jis manė, kad preziden
tas Carteris nekreips į tai dė
mesio ir nesiims priemonių so
vietų apsiginklavimui sustab- 

[dti. Dabar sovietų maršalai iš- 
Isižiojo. Jie turės dar labiau 
spausti Sovietų Rusjos darbi-

Prezidentas Sadatas. pasipik-i 
tinęs premjero Begino padary-l 
tais pareiškimais diplomatam ‘ 
surengtoje vakarienėje, atšau-j

10 metų po žemės 
drebėjimo Italijoje

KOMA. Belice slėnyje, Si
cilijoje. dešimčiai m et j r n 1968

ALTOS INFORMACIJA
Ambas. Goldliergas apie d r. K. 
Bobelio dalyvavimą Belgrade

Ambasadorius Arthur Gold-
Maskva pradėjo

, jav .telėks Beie-| kritikuoti Jugosla- 
adovas, sausio 10 d., vytu ~

vijos km'sistema

Waukegan - North 
Chicago autobusai 

sustreikavo

•kė Egipto užsienio ministeri Kai 
nei iš Jeruzalės. Prezidentas Sa| 
datas, sutikęs ministeri aerod-i 
rome ketvirtą valandą ryto. I 
tiek pasipiktino Izraelio prem-1'praėjus 50.CMH) žmonių, nuken-
jero padarymais pareiškimais, tėjusių nuo žemės rebėjimo, te- 
kad sukvietė parlamentą ir la- begyvena “laikinose” patalpo-

— ’Joponijos socialistai visai 
nutraukė santykiui su komuni- 
tų partija, nes ji pakrypo žy
miai į kairę.

KALENDORfeLLS 
Žiedė, Ramgailė, Viltenis, 
Sausio 25: Agapė, Ananijas. 
Grumpis.

Saulė teka 7:10, leidžias 4:56.

ninkus, mokėti jiems mažiau ir 
išspausti iš jų daugiau.

Oras: Srdga far šak.

radę vadovas, sausio 10 d., Wa- 
shingtone, Valstybės departa 
ento sukviestoje etninių grupių 
ir amerikiečių organizacijų ats-‘ 
tovų konferencijoje, padėkojo 
dr. Kaziui Bobeliui, Altos pir- 
mininkui, kad' nuvykęs į Belg
radą aktyviai pasidarbavo JAV 
delegacijai ruošiant pareiškimą

. Pabaltijo Valstybių klausimu. 
Į Ambas. Goldbergas pabrėžė, 
kad Amerikos delegacija tvirtai 
gins žmogaus teises, tautų lais
vo apsisprendimo teisę, laikysis 
Pabaltijo inkorporavimo nepri-į . . . .

pažinimo politikos.Ambas. Gold.*ana kritikuoja Tito i- praėjusio pirmadiemo nakties 
; bergas pažymėjo, jog dr. K Bo-, vest^ sistem^ kuri dauff kuo. sustreikavo. Iki šiol jie gaudavo 
belio dalyvavimas Belgrade pa-j nu0 ketinės. Praei-jpo 6.27 už valanda ir reikalauja
rodė visoms tautoms, kad JAV metais B^vas buvo pri- į pridėti už kiekveną valanda dar

atviras duris)^®^5 leisti ^^toriui Tito po $1.50. Kompamjr —-------
. . 4 o n x c Ir QI SS PAFlf 11^ k

IWUAU1U0 vinę .'uouvuia v .

Europos tautų proble-l^W bet dabar paaiškėjo, dėl to porą tūkstaničių

V WAVKEGANO ir šiaurės 
7 Chicagos Tranzito kompanija 
• turi 24 autobusus, kuriais aptar 
nauja 18 linijų 2.000 asmenų 
kasdien važinėjančių į darbus. 
Kompanija samdo 31 autobusų 
vairuotojų ir 9 mechanikus, pri 
klausančius Amalgamated Tran 
sit Unijos 900 lokalui. .

VIENA, Austrija. — Kol tę
sėsi Belgrado konferencija, so
vietų spauda tylėjo apie savo
tišką Jugoslavijos komunistinę 
sistemą, bet konferencijai pasi
baigus, kritika ir vėl prasidėjo. 
Įdomu, kad Jugoslavijos komu
nistinė sistema kritikuojama ne 
tik Maskvoje, bet ir Pragoję.

Maskvoje leidžiamas rusiškas riant dėl naujo kontrakto, 
žurnalas “Partijos gyvenimas” 81 šoferiai ir 9 mecdanikai nuo

Kontraktui pasibaigus gruo- 
• džio 31 dieną ir iki šiol nesuta- 

visi

bai smarkiai kaltino premjerą irjpose. Sausio 14 d. Sicilijoje 
kitus Izraelio valstybės vyrus. į “teroro naktį“ iki aušros buvo 
Sadato pareiškimas privertė Be sunaikinta 15.000 namų ir žmo- 
giną uždrausti krašto apsaugos; nių žuvo 3ol. Sunaikinta 15 kai 
ministeriui vykti į Kairą tęstiitnų.
pasitarimų. 1 <Kita ho.000 žmonių Italijos

*' .. ^siaurės rvtuose Friuli-slėnyje
Antradienio n-U Izraelio žiema pergyvena -‘ant

premjeras Begin dar labiau puo | pastiltnuose barakuo
lė Egipto prezid. Sadtą, tvir- j pf) metu gegužėa. mėne_ 
tindamas, kad jis sulaužė savoju žemė<? drebėjimo> kuriame 
pažadus, liečiančius Sinajaus daugjau kaįp 1 <M)n 
gražinimą Egiptui. | nj^ Tuose barakuose nėra van-

Sekretorius A mice, patyręs(]ens nej eie]<tr0S( per stogus lie 
apie abiejų pusių vadu nepama-^ vanduo yan.a Q ^iename 
tuotus kaltinimus, pareikštus j kambarvje telpa po 12 žmonių 
kiekvienos valstybės parlamen- jr (Jaug. žiurkių
tams, patarė susivaldyti ir be- 

delegacija laiko
kuo platesniu mastu spręsti pa
vergtų 
m as.

Pats

dr. K.

ja siūlo prie- 
komunistinę sistemą savotiškai do po 55 centus kas valandą ir 

žmonių 
kad ji rusams yra kenksminga, negali pasiekti savo darbovie- 
Jf nepatinka ir naujiems čeko- čių.

ambasadorius A. Gold- slovakijos valdytojams, prime-į
atsiuntė padėkos raštą 
Bobeliui.

Washington as informuoja 
ALTą

Valstybės departamento pa
tarėjas Matthew Nimitz Ame
rikos Lietuvių Tarybai rūpestm 
gai atsiunčia informacijas -apie 
Belgrado konferencijos eigąAl-

nanti Dubčeko valdymo laiko--
tarp}. Galimas daiktas, kad Ma-į-... v ••
skvą ^paveikė kelias savaites Bei j Vieno žmogaus jėga 
grade buvusieji ir įvairių kalbų 
prisiklaususieji delegatai.

NEW YORK. — AP praneša.

varomas lėktuvas
SEATTLE. — Pirmasis vie

no žmogaus jėga varomas lėk
tuvas yra tiek nusisekęs, kad jo

tos pirm. dr.'K. Bobelis už tai į'kad farmaceutų produktų— vai J konstruktorius Dr. Peter Liss-

reikalingai nesisvaidyti tuščiais 
žodžiais. Nespėjus sekretoriui
baigti savo pastabų, prezidentas j
Carteris Egipto prezidentui ir •
Izraelio premjerui patarė nesi-Į 
svaidyti tuščiais kaltinimais, j
nes taika jie nieko nepadeda.

Premjeras Begin priminė par 
lamento nariams, kad Izraelis 
pasiūlė atšaukti savo karo jė
gas iš Sinajaus su sąlyga, kad 
Egipto prezidentas pasižadės ne 
siųsti Egipto karo jėgų rytinėn 
Sinajaus kalnų pusėn. Egipto 
karo .jėgų pasiuntimas kiton! 
kalnagūbrių pusėn bus skaito-’ 
mas karo veiksmu ir susitari
mų sulaužymu.

Izraelis turėjo galvoje apie į 
120 mylių juostą nuo Tzrelio ir 
Egipto sienos. Sadatas. patyręs 
kad Izraelis yra pasiruošęs at
šaukti siavo karo jėgas iš Si-j 
na jaus, sutiko nesiųsti Egipto 
karo jėgų kiton Sinajaus kalna
gūbrio pusėn. Izraelis norėjo pa 
likti šioje neutralizuotoje Si-I 
najaus juostoje dabar ten įsikū. 
rusins žydus, bet Sadatas gr’ež- ;

Kleindienst turės 
aiškintis teisme

WASHINGTON, D. C. —Spe
cialus prokuroras I^on Jawors
ki patraukė teisman buvusi vy- 
siausią prokurorą Richard G. 
Kleindienst.

Jaworskis jau anksčiau norė
jo atiduoti prisiekusiųjų teis
mui buvusi prokurorą, bet vis 
atidėlinėjo bylos užvedimą. An
tradieni galėjo pasibaigti ter
minas bylai užvesti, todėl I^eon 
Jaworski, pasiremdamas 1974 
metų dokumentais, patraukė 
teisman buvusį prokurorą dėl 
vykusių netikslumų kongreso 
komitetui padarytame pareiš
kime.

Nakties moterų 
unija

MEDIKO MIESTAS.—Mek- 
sik</.> miesto 60.0(M) prostitučių

man jau ruošiasi skristi per An 
glijos Kanalą, tik visa bėdakad 
tam skridimui reikalinga diena 
be vėjo, o tokių dienų viršum 
to kanalo būna tik kelios 5 m.bė 
gyje ir tos pačios neatspėja
mos. Lėktuvo konstruktorius 
gavo $86.0CO Kremer Competi
tion prizą.

stų industrja, ypatingai nuo 
flu — iirfluenzos — šalčių tab
lečių, pDiulių> kapsulių fabri
kantai, vaistininkai, pardavėjai 
ir bendrai farmacijos pramonės 
šėrus (akcijų) turintieji aptimi- 
stiškai žiūri į šiuos metus. Jau 
apskaičiuota, kad vien, be recep

jam nusuntė padėkos raštą.
Pasveikino Australijos 

premjerą
Naująjį Australijos min. pir- 

Imininką Malcom Fraser Ameri- 
j kos Lietuvių Tarybos vardu pa

sveikino pirm. dr. K. Bobelis, L r-----------  -------,-------
dėkodamas, kad jis gina žmo-jto vaistinėse — drugstorėse par 
gaus teises ir tautų laisvo apsi-} duodamieji “vaistai” JAV-bėse 
sprendimo teisę. I tos rūšies pramonei • duoda iki

----------- $1.2 bilijono ($L2 milijardo) 
I — Sveikatos sekretorius Ca-I pajamų. Suprantama dėlko čiau

i

Lėktuvas pavadintas Gossa
mer Condor, sveria tik 70 sva
rų. yra pagamintas iš aliumini- 
jaus vamzdelių, balzos medžio, 
pianinų stygų vielos ir mylaj?).

i Jis yra 30 pėdų ilgumo.o jo spar 
Inai 100 pėdų ilgumo. Vietoj šim 

_ . tu arklio jėgų motoro išradėjas
, .T p>,Mndoj„ „Iflo, >Ta

tauru* to-, u ir
i — Atrodo, kad cukraus sva-j n i do ja dviračio pedalus minti. Me
ras turės pabrangti kokiais ima™au. , ______ . ' ’ Idžiaga tokiam lėktuvui kaštavo
dviem ar trims centais. Pats cu- ] —Henry Kisingeris tampa; apie $550. Lėktuvo greitis 10

jlifano prašo teisininkus nusta-i dėjimas r kosėjimas vaistų pra
tyli, ar vyriausybės gali už- monėje skaitoma “gera muzi-Į

Į drausti žmonėms vartoti tokius 
produktus, kurie yra kenks
mingi jo sveikatai.

ka”.

krua Dibrsus&ta, bet jo s«ndė.Įpolitiidį žinių ir tarpgentinės4 mylių per valandą. Anglų Ka- 
yra bracgrantM. jnalas skersai yra, 13 mylių.

čiausiaį pasipriešino. Sadatas - pni(j^j0 orgnizuoti svo “profe- 
reikalavo, kad Izraelio karo uniją“, apimančią visą Mik
gos pasitrauktu iš Egipto siką. tikslu apsiginti nuo eksor-
jokių sąlygų. įcijų (skriudimų) ir policijos.

Premjeras Begin pareiškė P^r“ i Tokios unijos organizatorė Ver- 
lamentui, kad Izraelis neat-| -iPerez. turinti 9 metus
šauks savo karo j ėgli iš Si na-Į 
jaus, kol Egiptas negarantuos , 
reikalingo sienų saugumo. Izra-j 
elis skaito Sadatą. sulaužusi < 
savo pažada nesiųsti Egipto ka-j 
TO jėgų prie Izraelio pasie- • 
nio.

praktikos ir patyrimo, parašė 
memorandumą prezidentui Jose 
ly>pez Portillo.

— 193-1 m. birželio 20 d. va
lant RoebTTio šalininkus, gen. 
Schleicheris buvo sušaudytas.

Izraelis dabar kontroliuoja ir 
išnaudoja Sinajaus pusiasalio 

žemes ir jos turtus. Kol Egip
tas nesutiks duoti reikalingo

saugumo, tai Izraelis savo karo 
jėgų neatšauks ir taikos tarp 
dviejų valstybių nebus.



žmonių išgalvoti “sutvarkymai1 
prigimties darkymai. . 
Mandagumai1 veidmaini&ki. 
ryšiai 
ir taip toliau
kad šviesos neišvystų,

sal dainiški**
širdį vysto

I LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAIUbagai apdailuostęs aszaraj stebėjo judėjimą. Vienoje gat-ri 
vaido savo, parėjo namon, į vėjo raudonos šviesos sustabdė 

su vandeniu judėjimą, bet dvi mašinos to 
ir nuėjęs nepaisė ir ramiausiai pravažia- 

iszsimiegojo; vo. Policijos mašina jas pasivL 
turėdamas ko ūk-. jo ir sdstabdė.

tai duszia geidžia, liepė paga
minti saldžei gardžios mėsos.

(atneszti stipraus vyno ir alaus, 
prisirijo be soties ir nuėjo ant 
atilsio. J . v

Nup to puikaus valguno susi-^0 Snwas, - sakė
t judino kraujas jo kunekužmu--Plr®OSI<» '-.iruotojas,
szė bagoezių netikėtu smercziu.l0 klausė:
Ubagas ant rytojaus .atėjo į szer j —Jei čia buvo laidotuvių proce 
menis ppno, gąrdzei sau paval- sija, tai kur karatas arba laido- 
gė ir atsigėrė; o užmirszęs savo tuvių direktoriaus mašina? 
visas bėdas juokėsi kaip geriau
siuose laikuose?-

I<as turi gėrybes žemes, tas grei 
cziausei gali dasileisti neteisy
bės griekų ir gali netikusei pra
žūti. Ubagas neturėdamas kuo
mi savę sugadinti, gyvena svei
katoje, gyvena- ilgai ant žemės 
ir yra. laimingas.

Iš Pamokslai Iszminties ir Tei 
sybės 3-čios laidos 1906 m.

Noris multi .
Turim muziejus be sienų, 
Turim knygynus bę langų,

nuo vaido U' 
•mir duouo. ] 
užsigerdamaa 
ant atilsio si

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

Paskutiniai drg. Vareso žodžiai skęsta nenutilčiau* 
čiuose aplodismentuose ir šūkiuose “ura”. . '■

Žodis duodamas einančiam Latvijos Respublikos pre 
zidento pareigas ministeriui pirmininkui drg. Kirchenš 
teinui.

Jį pasitinka karštais aplodismentais ir sveikinimo 
šūkiais Latvijos liaudžiai, nubloškusiai kapitalistinio 
jungo retežius ir atsistojusiai po raudona socializmo vė
liava. Visi pakyla. Pilna susijaudinimo drg. Kirchenštei 
no kalba klausoma įtemptu dėmesiu. Latvių tautos vardu 
drg. Kirchensteinas perduoda karštus sveikinimus ir gi
lų dėkingumą didžiajam tautų vadui draugui Stalinui, So 
vietų Vyriausybei ir jos galvai drg. Molotovui. Jis pabrė
žia, kad Latvijos liaudis pradėjo sėkmingai spręsti užda
vinius, susijusius su kapitalistinės Latvijos pakeitimu ta
rybų socialistine respublika. Plutokratinės klikos, dau
giau negu 20 metų valdžiusios Latviją ir slopinusios Lat
vijos liaudį, likučiai tikėjosi, kad darbo žmonės nepajėgs 
išspręsti to uždavinio. Veltui buvo jų viltis. Latvių tauta 
įsijungusi į SSSR tautų šeimą, yra nenugalima. Su džiau 
gsmu ir pasididžiavimo jausmu drg. Kirchensteinas pasi

atsitiko, oficieriau? 
esame, laidotuvių pro- 

ceąijps dalyviai ir turime teisę 
būti kartu su visais ir važiuoti

kad “tiesiai’’ žmogus’negyventų, 
kad prigimtį savo kedentų, 
ne tuo— kuo esąs — rodytųsi,— 
ir po tamsybes ųjaudylųsL- 

i ' ' ’Arijas Vitkauskas 
i
j Modernių laikų žinios
’ — Visokių valstybių mišinys 
yra Jungtinėse Tąutose. Nėra 
tik Šveicarijos. Paskutiniu me. 
tu Šveicarijos . užsienio reikalų 

’ ministeris Pierre Graber ir par- 
z/lamento dauguma pareiškė'pri- 

tarimą įstotu Visai kitaip pasi
sakė žmonės. Renkant nuomo
nes, balsuotojai pareiškė: 1) at

stovai tik kalba, 2) sprendžiant 
konfliktus padėtį tik pablogi
nama, 3) rišu tai perdaug kai
nuoja. T

— čikagiškio Bill Stanton ga- 
raže įsitaisė sau gyvenvietę mar- 

! gasis seskas. Mr. Stanton krei
pėsi į policiją, žvėryną, gyvulių 
globos bei konservacijos depar
tamentus ir į šunų įstaigą, bet 
visur negauta jokios pagalbos 
išgyvendinti iš garažo neprašy- 

Svečius iš sovietinio rojaus tą svečią. Tada jis nusipirko 
šėtonas pakvietė prie stalo T>an-Spąstus ū* sugavo tą šešką, bet 
ketų salėje. J uos pasveikino pa- _ bu vo pa kai tintąjį šia i s paragra-

:— Mes neturime tokių daly
kų. Velionis buvo gengsteris, 
priklausė Purvinų Darbų Drau
gijai, todėl jo kūnas yra vienos 
masinos paganinėje-,.

Mokslininko atmintis

ši Sraiy ir simpatišką šuneli siūlytina spausdinti Akiračiuose, 
okirarininkams linkėtina nepasiduoti svetimiesiems ir nesileisti 
jiems stumdyti, kaip stumdosi dabar tame žurnale spausdinami iunys-.MODERNI MOZAIKA IK AiAGAKYClOS

Dėsto RLMAS NERIMAVIČIUS

Sakoma, kad mokslininkai 
atsimena tik sunkiai atsimena
mus dalykus.

Garsusis fizikas, reliatyvumo 
teorijos kūrėjas Albertas Ein
šteinas (1879--1955 m.) kartą

(susitiko pažįstamą ponią, kurią; dalina su susirinkusiais paskutinėmis iš tarybų Latvijos

Jie ir šėtoną sušaudys.
.(Vietoj feijstono)

X---------- v J- - ----- ± oacuo y a_L agi a-’

šventas Petras, dangaus poli-[ kėlęs pragare virtos vodkos tau fais: a) už nelegaliai įvežtus
cijos viršininkas, turi pilnas ran i rę ir pakvietė kitus tarti savo žo-
kas darbo, kadangi visi keliai 
susibėga prie dangaus vartų. 
Atkeliavusieji emigrantai eilėse 
laukia.' Jis skirsto juos į tris ka
tegorijas: 1) švariuosius žmones 
leidžia tiesiai į dangų; 2) barz
domis apžėlusius kūtvėlas ir 
smirdančius varo į skaistyklą, 
kur anot tėvo Tamošaičio, še
rius nusvilina ir gražiai nuprau
sę vietos tarnautojai, ir 3) dau
giau rūpesčio šv. Petrui padaro 
rafinuoti pasaulio despotai, bol
ševikų enkavedistai, agitpropai, 
kraugeriai, nihilistai ir milijo
nai įvairių šnipų, kurie ateina 
pas šv. Petrą prašyti darbo dan* 
guje revoliucijai kelti.

Dangaus vartų sargas, žino
damas, kad bolševikų technika 
ir “tikyba” turi lygiai tokius pal 
kankinimo metodus, kaip ir bet tai "gėda 
pragaras, beto, gražiai su- j 
tampa su tokia pat įdeologija, 
tad visus atėjūnus pasiunčia pas 
pragaro šefą poną fašistą šėto
ną... Tegul jie susitars arba vie
ni kitus išsišaudys,..

Prie pragaro vartų bolševikų 
vadus pasiuko šėtono lydimi bu 
dei.ai — Stalinas ir Hitleris, Pir
miausia parodė lovą, kurioje 
Stalinas su Hitleriu gulėdavo, 
apie kuriuos spauda rašė ir va-

spąstus į* Chicagą, b) už nelega
lų spąstų naudojimą, c) už ne
legalų spąstų naudojimą be lei
dimo. Besiteisindamas ir aiškio 
damasis, jis dar sužinojo tokius

— Gerbiamas pone šėtone ir 
draugai velniai 1 Mūsų bendri 
politiniai reikalai,’ paremti gu-< 
dria Stalino-Denino išmintim: Para§ra^us- d) nelegalu šešką 
pirmoje vietoje taikinga nelaisvėje, e) nelegalu
zistencija su kapitalizmu. Man ’ paleisti nelegalu jį už- 
nemalonu pabrėžti, kad jūs ne
turite net paprasčiausių įran
kių, pav, adatų panagėms bady- Pa^niti šeško. Stantonas pareiš- 
ti. Tiesa ir pas mus jų siuvimui . ^rodo, kad šeškx$ turi 
kartais pritrūkstą, kadangi di- teisių, ai jų in
delis pareikalavimas svarbos- rlu ’■
aiems tikslams. Neturite eksper- _ Ugandos valstybės iefu ir 
tų fašistų smegenims plauti, ne-į Afrikos tautų sąjungos pirmi- 
turite vaistų protams nuodytu j ninkas Idi Amin Dada pakaltu 
Jūs turite tik vieną vadą drg.;!no brįtus> į^d jie apkrėtė tą ša- 
šėtoną, o mes Maskvoje daugh| venerinėmis ligomis, kurias 
šėtonų turime. Tai koks gi jū- j įq krašto piliečiai gavo piet&uda- 
•:ų pragaras, palyginti su musis-jmj apsikrėtusius Anglus. Todėl 
kiu roj um. Nemalonu. sakyti, i valdovas paskelbė įstatymą, drau 

t! — baigė savo pa-j džiauų “bet kokius veiksmus, 
stabas draugas komisaras iš į kurie galėtų platinti venerine* 
svietų rojaus. Don Pilotai ligas“, taigi valgyti apsikrėtusį 

Modernus receptas i arba ugandietį, kuris taip
I darė. Valdovas paskelbs už šio 

rajOnaS apstatymo nevykdymą bausmes, 
į kai geriau jausis.

žinią žinovas

Bagoczius ir Ubagas
(Ne vis tai auksas, kas žiba)
Sunykęs ubagas prisižiūrėjo 

į nutukusį bagoezių, apsiverkė

mušti. Nežiūrint šių nuostatų, 
minimos įstaigos vistiek nenori

/jau senokai buvo matęs. Ji la- 
įbai norėjo dažniau su juo susi
tikti ir todėl prašė, kad jis nors 
retkarčiais jai paskambintų te
lefonu:
— Tik prašau užsirašyti mano 

telefono numerį, nes jį sunku 
atsiminti!

—.Na, gerai, —^pasakė moks, 
liniukas. — Koks gi tamstos te
lefono numeris?

j —24361.
<

— Na, kai kas čia sunkaus?
Kryžkelėje, prie judėjimą tvar Juk tai du tuzinai ir devynioli- 

kančių šviesų, policijos mašina ka kvadrate. Prisiminsiu ir ne
stovėjo nuošaliai, o patruliai užsirašęs.

Dėlto neturime vargų.
Pinigų yra,/kaip šieno;
Pavydo vffrien pakanka.
Kai pilnas kjšenius kiekvieno, 
Darom tai, kas kam patinka.

• " -r.

Menui, kultūrai — špygą.
Kai širdis pilna ugnies. 
Labai noriai mušti Vilką. 
Gal ir jis savo kojas paties...

. Ton. Pilotas
Genjsr.no leidotuvė«e

gautomis žiniomis dirbtuvėse, fabrikuose, kaimuose vy- 
rauja dar nematytas nepaprastos jėgos politinis ir gamy
binis pakilimas. Darbo žmonės su entuziazmu pasitiko ži
nią apieLatvijos TSR priėmimą į Sovietų Sąjungą. Į mus, 
sako drg. Kirchensteinas, žiūri visas pasaulis, žiūri visos 
tautos, mes būsime joms geriausias pavyzdys, kaip reikia 
kurti naują socialistini gyvenimą. f •

ti. Tiesa ir pas mus jų siuvimui

pate-lietuviškiausias visoje č>įį 
kagoje. Čia rasi lietuviškas mo- j 
KyKias, bažnyčią, ligoninę, gy-{ 
dytojus, krautuves, vaistines, i 
restoranus ir karčiamas. Visur 
susikalbama lietuviškai.

Ateina tautietis pas gydytoją.!

A įrodo, kad šeškas turi

— Ugandos valstybės šefai ir

Meno saulė steigė nusileidę
žinau, ryt$ vėl pateki —

He, i neniekinsiu eSaroms veld^
.Viduryje graudingos nektlax

(V. Jonikas — Lydėjau viešnią vėtroje)

Magaryčios-
dino juodu sugulovais. Parodė I Skundžiasi žemu kraujo spaud:
Hitlerio meną. — skulptūros ga mu' Tas Pacijentą apžiūri, pa- ’r teip pradėjo kalbėti: ak, kaip 
Icrijas. kur prie sienų prikabi-'t,krina spaudimą ir išrašo recep- į ’ai ’as ponas yra laimingas, o 
nėta milijonai žydų kaukuobų. l;b Tačiau vaistininkas grąžino jasz nelaimingas ėsiu! Visas jis 
Tapybos galerijoje pavaizduoti j !VCVP’4 tautiečiui ir sakė:

Visas jis 
sau sveikas* riebus kaip bulius,

Stalino nuopelnai, bet tiktai da
lis. nes kiek buvo išžudyta ne
kaltų žmonių, tai tam pavaiz
duoti reikia daug vietos.

Pragaro šefas šėtonas, pasi
didžiuodamas ir savo nuopel
nais. svečius vedė toliau j ur-l 
vus. ‘Bodė visokias senų laikų; 
kankinimo prašmatnybes, tačiau į 
svečiai nekre’pė jokio dėmesio. Į 
o vienas iš jų piktai paklausė:

— Kodėl jūs taip atsilikę nuo 
pragariško progreso? Net jūsų!1 
\ elniai neturi darbo, visi sma
los katilai užšalę. Neturite, mo-| 
denrų kaukininio priemonių. |' 
tokių, kaip msuų Sąjungoje. 
Pas mus visi dirba viršvalair 
džius. Pas mus daugiau kaip 
pusė gyventoju yra valdžios tar. 
nautojai, šnipai Duonai 
dirbti ir mus maitinti, mes 
grobiam svetimus kraštus, tai 
yra mūsų terminologija tariant 

išlaisvinam iš kapitalizmo 
vergijos. Jslaisx mfieji mums 
dėkoja, rnnms dirba, mus mai
tina. mus gerbia ir mums him
nus gieda. Tiesa, draugo Stali
no laikais buvo badas, o dabar... i 
Oho! Jūsų pragaras proletariato * Vos tarus 
diktatūrai gėdą daro Mažai ge-I gyvenimas 
r<> jūs teturite, ir tai ne jūsų iš- nors patys 
radimai, bet mūsų, juk mes vis- yr i “taisyklė’ 
ką išradome... p aržu jie prigimtį.

Mes šitokių vaistų čia netu-t risas linksmas, juoksmų pilnas, 
rime. — Paskaityk pats... ! O kaip tai nelygei yra žmonėms

Kecepte buvo parašyta: Į duota ąnt žemės! —
- B p. Skaityk “Saują Stati-į 

kų” po 10 puslapių į dieną krau.1 
pospūdžiui pakelti. Galima pa-1 
kartoti.

Priežastis vedygoms
Žmona vyrui: “Kodėl tavo 

draugas, veik 80 metų senis, dar į 
užsimanė 
giną?”

• Priežodis yra labai trum
pas sakinys, susidaręs iš labai 
ilgos patirties.

e Daugelis suaugusiu pusę 
rišo laiko praleidžia pasakoda
mi savo vaikams, kaip jie dabar 
gerai gyvena, o likusį laiką jiems

vesti tokią jauna l mer-l .

savoj
ver

Vyras: “Todėl, kad jiį 
senatvėje dar nori pu justi 
cati jaunos kvepalus, nekaip se
nos \aisfys — tepalus.

Dialogai šeimoje
Nesuprantu, kodėl Dievas į 

moterį sutverė gražią, bet kvaii 
sakė vyras pikiai žmonai I 

Žmona atsakė:
— Negudresni ir vyrai, jeigu

> lo nežino: Dievas mus padarė
J gražias, kad vyrai mus vestų, Į 
j o kvnilas. kad už jų tekėfumėm.

GYVENIMO ‘^TAISYKLĖS” | 

(j eilutes sulaužytos mintys) 
“sudie’’ yv>!vl.Lri? 
erąso 
tie vystvk'-

jau:
žiūrėkit žirgas moder nei ant laikams, jj bus galima matyti tik TV 

ekranuose ir arkliy lenktynėse.

sveikatos Sovietų Vyriausybei ir jos galvai drg. Moloto- 
: vui, drg. Vorošilovui, drg. Kalininui ir tam, kurio vardą 
Latvijos liaudis kartoja su didžiausia meile — didžiajam 
Stalinui. .

Tiems linkėjimams karštai pritaria visi susirinkusie 
ji ir griausmingas “ura” vėl skamba po didingais Georgi
jaus salės skliautais.

žodis duodamas drg. Krečuneeku — išvaduotosios 
Moldavų liaudies atstovei

Jos vaizdi, trumpa kalba puikiai perdavė tu» jaus
mus, kurių kupinos širdys Besarabijos liaudies žmonių, 
išvaduotų šauniosios Raudonosios Armijos iŠ rumunų oku 
pantų jungo. Drg. Krečunesku kalba: “Aš šiandien be ga 
lo laiminga, kaip laiminga yra ir visa mūsų moldavų liau
dis. Sunki, slegianti praeitis galutinai dingo. Sutikimas, 
kurį mums parodė čia Maskvoje, didelis mumis pasitikėji
mas ~ visuomet bus mums negęstantis kelrodis — žvaigž 
dė. Mes pasižadame dirbti, vadovaujant Sovietų Vyriau
sybės, vadovaujant drg. Stalinui, — kad dar skaidriau žy 
dėtų mūsų gimtoji Moldavija. Dėkui Raudonajai Armi
jai ir jos vadovams drg. Vorošilovui ir drg. Timošenko. 
Dėkui Sonetų vyriausybės galvai drg. Molotovui, dėkui 
didžiajam tautų vadui draugui Stalinui 1”.

Siaurės Bukovinos darbo žmonių vardu pasako kalbą , 
drg. Michalčukas-

Jis kalba ukrainietiskal “Visa-širdimi, sako drg. Mi 
chalčukas, mes dėkojame ko-munistų partijai, vadovauja
mai, mūsų tikrojo draugo Stalino. Mes ilgai kentėjoms 
nuo rumunų didikų priespaudos. Bet dabar vięa tai praei- 
cyje.Alūtų ašaros išdžiūvo, mes dabar^savo gimtajame / 
krašte”. . . .' .

Baigdamas savo trumpą kalbą, drg. Michalčukas su
šunka: "begyvuoja mūsų tėvas ir^SraSuotojas draugas 
Stalinas! Tegyvuoja partijos ir vyriausybės vadai 1”

Dalyvaujantieji priėmime karstai sveikina Besarabi-
I jos ir Šiaurės Bukovinos atstovus. .<

Priėmimas baigiamas dideliu koncertu.

aiškina, kokie gen buvo laikai 
jiems jauniems esant

e Laviravimas yra mokėji
mas įdomiai kalbėti, kol kas 
nors paima sąskaitą už suval
gytus pietus.

e Pesimistas abejojo apie ga
limą gyvybę kitose visatos pla
netose, nes dabar ir žemėje jau 
sunku gyventi.

• Daugelis žmonių yra taip 
išdykę, kad nori namų atmosfc- l 
ros viešbučiuose, o namuose 
viešbučio patarnavimų.

9 Moderniais laikais mokslas! 
darosi ris siauresnių specialy
bių. Keturmetis Algiukas, grįžęs j 
iš vaikų darželio pareiškė, kadi 
pagrindiniu dalyku jiš studijuo
ja smėlio pilių statybą.

• Šių laikų senelės beveik
nieko nesiskiria nuo savo se- suklastota. Tiek istorijos vadovėliuose, tiek muziejuose 
ndię; visos mėgsta sėdėti prie j buvo išmesti ir neminimi tikrųjų liaudies Leisiu ir laisvės 
ratelių. Jik dabartinės turi va-Į kovotojų vardai I

Šiuo metu mūsų pareiga tas spragas pašalinti. Rei
kia ne tiktai tas spragas pašalinti, bet ir sukurti revoliu
cingosios liaudies kovų paminklą.

Statome Socialistinės Lietuvos paminklą!
Liaudies kovų muziejus

Mūsų tautos istorija buvusio režimo buvo šlykščiai

Žinoti į Las Vegas
e Mokesčių mokėtojai turi 

didesnes (privilegijas už kitus 
tarnaujančius valdžiai: jiems 

Į nereikia laikyti civilinės Urny- 
i bos egzaminų.

1
• Medžiotojų klubas vienbal- 

s’ai.priėmė rezoliuciją tikslu įs
pėti savo narius ir meškerioto 
jus. kad moterys, eidamos mdL. 
kerioti ar medžioti, naudoja sa
ve masalu.

• Kai kas galvoja, kad “zippe-

Tasai paminklas ir bus dabar steigiamas Liaudės 
Kovų Muziejus- ; ' S-

Kas tai bus per muziejus? Kuo jis skirsis nuo esamų
jų muziejų? * ' ; t \ "

(Bus daugiau)

Vlbl LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKUES NAUJIENOSEZ1KŲ . •
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Liet. Bendruomenės metinis
susirinkimas

Š. m. sausio 15 d. parapijos Pinigai laikomi padėti 
land Savings <£: Loan 
Marquette Parke.

LB. centro tarybos ir

Mid-
s ai ėję, Chicagoje įvyko meti
nis Lięt. Bendruomenės, Mar
quette Parko apylinkės gau
sus narių susirinkimas. Neat
sižvelgiant į šaltą, nepalankų 
orą, prisirinko pilnutėlė salė 
su svečiais galėjo būti apie 
200 žmonių.

Susirinkimą iatidarė apylin 
kės pirm. p. J. Bągdzhis. Pir
miausia atsistojimu ii vienos 
minutės susikaupimu buvo pa 
gerbti visi praeitais metais mi 
rusieji Bendruomenės nariai 
Tarp jų, paminėtas paskutiny 
sis nepriklausomos Lietuvos 
krašto apsaugos ministras gen. 
K. Musteikis. Atėjęs į susirin
kimą ir-užsimokėjęs nario mo
kėsi .pasijutes labai blogai ir 
pirm. J. Bagdžiui pasakęs, kad 
nebegalįs nei pastovėtų nei pa 
sėdėti ir susirinkimą apleidęs. 
0 šiandie gyvųjų LB. narių 
tarpe jo jau nebeturime, t

Buvo paminėta 55 metų Klai 
pėdos kr. atvadavimo sukak
tis ir pagerbti tame atvadavi
me žuvusieji didvyrai, o taip 
pat ir.visi žuvusieji karžygiai 
kovose dėl Lietuvos laisves ir 
neprikl a usomybės.

Susirinkusiems pritariant, 
susirinkimui vadovauti buvo 
pakviestas p. J. Vaičiūnas ir 
sekretoriauti p. D. Tridienė. 
Spaudos atstovais M. Gudelis. 
Sibiro kankinys J. Kreivėnas 
ir žurn. p. K. Tautkus.

Garbės svečiais pakviesta 
LB, centro valdybos ir tary
bos nariai kum V. Zakaraus
kas ir p. A. Juškevičius, ir 
apygardos valdybos pirm. p. 
inž. Dubauskas.

Labai kruopščiai, nuosekliai, 
išsamiai ir dalykiškai pareng
tą paskaitą “Reformuotoji 
Bendruomenė”” skaitė . žinomas 
visuomenės veikėjas p. inž. D. 
Adomaitis. Paskaita kelis kar 
tus buvo pertraukta gausiais 
ir-pritariančiais plojimais. Ji 
visą ištisai jau atspausdinta 
“Naujienose” 1978. I. 17-18 d.

Pagal kasininkės ir kontro
lės komisijos pranešimus . LB 
apylinkės kasoje 1978 m. sau-

Eglė Žalčių Karalienė (Tapyba)Antanas Tamošaitis MŪSŲ SPAUDOJE
i*

Bendruomenės vadai sukėlė 
naują krizę

Filadelfijos pseudopolitikie- 
riai vaizduoja darnos ir vieny
bės ieškotojus, bet jų kontro-

Iki šiol Clevelando I^B parei
gūnai vadovavosi sveiku protu 
ir gera valia. Tačiau Dirvos 3 
nr. rašoma apie tenykščius Ben
druomenės sukeltą visuomeni
nės bei politinės veikios kri-

nebesvarsto ir ją taip pat 
meta.

Girdėjau kalbant, kad

at

tos
Co-

valdy
bos vardu susirinkusius pas
veikino p. A. Juškevičius ir pa
sakė trumpą reikšmingą, už- 
degančią ir padrąsinančią kai 
bą. LB. apygardos vardu svei 
kino ir trumpą žodį tarė vald. 
pirm. p. inž. Dubauskas.

Susirinko pirm. p. J. Vaičiū
nas pakvietė tarti žodį garb. 
’’Naujienų”* redaktorių p. M 
Gudelį, kuris savo kalboje 
pabrėžė didelę spaudos reikš 
mę ir kad visas gyvenime pas 
lebėtas negeroves reikią kelt: 
spaudoje, ir kad nereikia bi
joti grąsinimi!,. anonimų, šmei 
/Jaučių paskvilių, nes tai yra 
blogos valios žmonių ir pa
tamsių gaivalų darbas.

Į LB. Margette Parko apy
linkės valdvba išrinkti šie as
menys: 1. J. Bągdžius, 2. J. Vai 
čiūnas, 3. S. Kaulienienė. 1. N. 
Abramas, 5. J. Kreivėnas, 6. 
I. Petrauskas, 7. T. Serapinie
nė, 8. B. Sebastijonas, ir 9. K. 
Bružienė, su teise valdybai pa
gal reikalą kooptuoti daugiau liuojanti LB vienetai jodo visai 
narių. priešingą elgseną.

Ponas K. Povilaitis paklau 
sė, kokia yra bylos padėtis, ku 
rią amerikiečių teisme užda
vė Liet. Bendruomenė regist-|
motoji Connecticut state, dėl. bylos užvedimui teisme, 
lo paties vardo panaudojimo nneet. Liet. Bendr. advokatui 
i eorganiznotos Liet Bendr.J iš anksto sumokėjusi 2060. — 
ją užregistruojant Illinois irt dol, bet kadangi byla kelis 
kitose steituose. Į Jai atsakė J J kartus teisme buvo atmesta, ir 
Vaičiūnas, kad žemesnysis, būk tai, buvę keičiami advo- 
anierikiečių teismas (jis neži- kutai, tai reikia manyti, kad 
nojo pilno ir tikro to teismo šita byla Conn. L. Bendr. kai- 
pavadinimo) jau trečią ir-pas-, navo, bent kelis kartus po 2000 
kutini kartą, bylos svarstymą dol. Tai taip yra švaistomasi 
attmetė, 
šios medžiagos ir užvestą by--nes, kilniems tikslams lietuvių 
lą panaikino. Reiškia (R) Liet' sunkiai uždirbti ir suaukoti 
Bendruomenė bylą amerikie- pinigai, 
čių teisme laimėjo, žinoma. 
Liet. Bendr. regisr. Connecti
cut state bvla gali atnaujinti , > , 
.aukščiausiame teisme, bet kaip 
advokatas aiškinęs, kad jei žc 
mesnis teismas tris kartus yra 
bylą atmetęs, tai ir aukštesnis 

šio-1 dienai buvol,4CML19. doL teismas, paprastai, tokią bylą

dėl stokos įrodomo- i ir advokatams pilami- į kiše- 
krr ! T» ne 1. ’ 1 1 TY T £»rn C Hl’chimC 11^117X7111

Dar reikia paminėti, kad 
• viename salės šone, prie sta- 

aukštiesiems 
pareigūnams 
Algirdo Bra- 
reikalu.

valdžios 
laiškai Prano ir 
zinsku gelbėjimo

Susirinkimas baigtas Tautos
Himnu. Susirinkusieji pasisė-
mę dvasinės stiprybės, pakibo

“Dar ausyse tebeskambant 
viltingiems Naujųjų Metų lin
kėjimų aidams, nerimą įnešė 
pranešimas, kad Qevelande ren 
giami du vieši Vasario 16 
minėjimai.

Be jokio vyniojimo į vatą 
Quo vadis Bendruomene?

Tradicija tapęs, ALT’o ruo
šiamas Vasario 16 d. minėjimas 
buvo šviesus taškas visų metų 
letuviškoje veikloje, kad visus 
skirtumus ar nesutarimus pa
likę rinkosi tautiečiai, šryškin- 
dami pagrindini -.ryšį jungian
tį mus visus.

Nebuvo malonūs praėjusių 
metų Bendruomenės reikalavi
mai duoklės, bet... Tačiau ats
kiro, viešo Vasario 16 d. minė
jimo rengimas yra,jau atviras 
pasityčiojimas visų kitų darbu, 
pastangomis ir tikėjimu.

Kas davė Bendruomenei tei
sę manipuliuoti net ir Vasario 
16 d. manėjimą paneigiant tra
dicijas, organizacijas ir ne^ sa-

d.

vo pačių priklausymą ‘ALTui?

IAWRENCE, MASS.
Ruošiamės vasario 16-jai

A. L. T.-os skyrius laikė 
vo posėdį gruodžio 10 d. šv. 
Pranciškaus bažnyčios salėje. Po 
sėdyje dalyvavo kun. kleb. Al
binas Janiūnas.

sa-

Apart kitų tarimų nutarta; 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimą rengti va
sario 19 d.,bet jeigu būtų pras
tas oras, perkeliama į vasario 
26 d. šv. Pranciškaus bažnyčias

salėje. 91 Bradford SI 
j Kaip \al. Imk 

pamaldos $v. P ra ik 
nyčioje. laikys lietinių kaM* 
kun. kleb. Albinai* Ju niurni*.

1:0*1 vai. p«> p+efu rrngiaiH* 
pielūs. LūpĮn»M A«ir*a Pi n*; L. 
jai išgelbės ir Ll-«s

i iii' i t»» 

4-<ka* I F.UH *
Kaip 2:<®l % 

programa.
Barrv. mipLi

Kalte tojai* ir Intai* 
|kh\<**L*i jiinn. A St u »«•!/-

nybė težydi!” .miestu ntaį«»nt* P
Atsišaukimą pasirašė: l.rF'ebn- ir k
s. E. Nainienė — Neringos Urhivuj vazinėj* turėtai. 1%

Tuntas, t ra* < «Aanuu*kai* ir Kaz** Itau
I ps. K Puškorius — Pilėnų gėla. ManrhrMrr. N Ii. *utrk<r 
į Tuntas, (atvykti tą dit-ru ir |
j j. s. D. Kižys, Klaipėdos Vie. f trauky i* IJrfirvm
’ tininkija,

ps. M. Puškorienė — A.S.S..
v. c. S. Gedgaudienė —Skauti-Į dalyvauii

ninkių Draugovė, ;
v.s. V. šenbergas — Skauti-| a

ninku Ramovė. j jr ^katrsn
Nors spaudoj skelbiama apiejbuvu. l»<

savo y Bendruomenės norą taikiai su J kitokia*

A Ita* k \

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

viu gerbūvis, privalo jus!pažinti su Žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

JveiM KaeačImkM, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplėk 
džiaut Lietuva bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juonį Kapečlnskas, I1EIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yri natūrali ankstesniųjų atsiminimu t^sa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurlančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ifiu- 
gtruota. 300 p«L Kaina 7 dol I

čnCAGlITtS fSTODtlAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. NaudaJduose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yri taip pat 
Urenti į ingiu kalba.

M. trinka SATYRINIS NOVtLlS, Genialaus rusų rašytojo 
60 satyriniu novelių, 199 pusL kaina S2.

D. Kurtlfla, K ELION t | ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS. At> 
tariaus pastabumą neapgauna IntuaUto Ir agitpropo propaganda bei < 
užaRAakavimsL Abi knygos parašyto* lengvu, gražiu stiliumi,

Prrf. P. Pikarklk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS ' 
BRUO1AL 176 psl dokumentuota istorinė stadija apie prūsu likinų 
Kaina SS. *

LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES FARA1TSJR, 
M paL Kaina JUO.

I&s Ir kiti lakUsial jm grtmamC ,
MA UJU mosi; lyja ta. HALSTEO CHICAGO, ILL.

W; T a#•!>***
■——Blw—WUJIlĮib Į ....

j e nuotaikoje , skirstėsi į na
mus.

to paties?
Jei Bendruomenės vadovybė 

jaučiasi tobulai atlikusi 
tiesioginę užduotį, ir dar su kau 
pu pajėgi — yra begalės pro
gų pozityviai talkinti kitiems, 
vietoje griovimo.

Ir jeigu mūsų vadai pareigo
se nesugeba pakilti virš asme

ninių intrigų, ar taip vadinamų 
“politinių” ambicijų, —yra auk 
šeausias laikas sustoti apsidai-Į 
rymui atviromis akimis.

šiandien, negalime sau 
aklo sekimo liuksuso.”.

Ar negana Bendruomenės ski 
limo Chicagoje? Ar, lietuvybės 

A. Pleškys vardan, siekiama ir Clevelande

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Serna s> 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaita. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės šėmo gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtą žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakoji man 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeiviu šviesuolių gyvenimu 
ir ju kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Junto Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai Išleido Amerikai U etiniu Ift/iri- 
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACŪOJE

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Nau|lanoM galima »oiklv knyty, kurio* W takia

knvgu solnta »r lantyna.
Alaksandras PakalnRkls, MES GRĮŽTAME. JctamSa 

atsiminimai ir įvykiu bei vieta aprašymai, rkiltau kata 
manas. 367 psl. Kaina SB.

A- PaUlnlIklt. METAI PRAEITYJE. NetoHrcu tar«u 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje tpraiymM. guakir* 
tyti į 12 daliu. 296 pel. kaina «.

Dr. Kazys Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYK U taBM. O*- 
Hali virieliaii. 336 p*L Kaina M00 Wnkš*aW rT tLta

Pr#T. V»cl. SlrfHU, SENŲJŲ LIETŲVtIKŲ KNYGŲ 1<T6- 
RIJA, I d*U«. 208 psL. trlM* — J3.00, tnlnk+tiii »tj- 
lėliais — 32,00; II dalia, 225 p«L irtMa — S3.nn mtaki- 
tris vlrieliaia_ _____ ___ H •

Henrikas Temas — Tamalwkx, LIFTUVHKASif P AMAI VI. (
Pakalnė* Ir Labguvos.apskritys «u |domlab trolyaaga. flta 
stradjomia ir dokumentacija 336 p«L kaliu M

P. Kasi 0n t s, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų lalta LM*—« 
partizanu buitie* romanai 292 puabrplu. Katra ©

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA. Jaunystės atrmtalwaJ 
170 pat____________________________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijas bruntad W 
puslapiai- SS M

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pažto ©aMrwsa.

NAUJIENOS.

? 17X3 S. Halrted SL, Chle&co, m. IOWA. — T«L HA 14 *^
I _I

visais sugyventi ir darniai dirb-f<i^'<> f
ti, bet duomenys ir veiksmai i 
rodo, kad tai yra tik veidmai-į P^r U
nystė. K. Petrokaitts.mta^ t

leisti

kūc 
prie, 
ben.

Clevelando ‘ visumoenėje 
visuotinas pasipiktinimas, 
kurio prisideda ir dalis 
druomenininkų. Tenykštė skau-
tija išelido atsišaukimą už vieną 
Vasario 16-tąją. Jis atspausdin
tas tame pat Dirvos numeryje: 

“Clevelando Skautija apgaile 
stauja rengiamus du viešus Va 
sario 16 d. minėjimus, kaip bu
vo pranešta Tėvynės Garsų pro 
graznoje š. m. sausio 16 dieną.

Vasario 16 » d.
kaip buvo visada, turi 
likti šventė apjungianti 
lietuvius ta diena vienam 
lui.

Mūsų giliu įsitikinimu,
nuomonei pritaria tylioji O> 
lando vsiuomenės dauguma.

— Vardan to* Lietuvon vie. 1

M Mihmt

NAUJIENOSE GALIMA GACT! H. TAMAMLSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

kaina UJO,

KNYGOS ANGY AJ KaLBA
A, taftas. A <<SS « TWf MX.

I apnžymal. pailsti L*W*aa <

minėjmas, 
toliau 
vbms 
tiks-

■n trauka no pa- aasfea r-fc

šiai pmir.nę



Šį &rai^ ir simpatišką šunelį siūlytina spausdinti Akiračiuose, 
akirati ninkamu linkėtina nepasiduoti svetimiesiems ir nesileisti

# į tema stumdyti, kaip stumdosi dabar tam# žurnale spausdinami >unys_

o

kaip fr kiti “rimti** 
žmonių išgalvoti “sutvgrkymąi,*1 
prigimties darkymai. . : ’ 
Mandagumai* veidmainiški, 
ryšiai “saldainiški“ 
ir taip toliau — širdį vysto, 
kad šviesos neišvystų, ; t 
kad “tiesiai” žmogus'uegyventų, 
kad prigimtį savo kedentų, 
ne tuo — kuo esąs — rodytųsi,— 
ir po tamsybės maudytųsi. -

Arijas Vitkauskas
I
; Jiodemių laikų žinios

— Visokių valstybių mišinys 
yra Jungtinėse Tautose. Nėra 
tik Šveicarijos. Paskutiniu me.

j tu Šveicarijos .užsienio reikalų 
• ministeris Pierrė Graber ir par
lamento dauguma pareiškė pri
tarimą įstoti. Visai kitaip pasi- 

•' sakė žmonės. Renkant nuomo- 
! nes, balsuotojai, pareiškė: 1) ai- 
stovai tik kalba, 2) sprendžiant 
konfliktus padėtį tik pablogi
nama, 3) visa tai perdaug kai
nuoja. .

— Čikagiškio Bill Stanton ga
raže įsitaisė sau gyvenvietę mar-. 

Jgasis seskas. Mr. Stanton krei-MODERNI MOZAIKA m MAGAKYC10S
Dėato RIMAS NERLMAVICWS I globos bei konservacijos depar-

__ _____ _ tamentus ir į šunų įstaigą, bet 
visur negauta jokios pagalbos 
išgyvendinti iš garažo neprašy- 

Svečius iš sovietinio rojaus tą svečią. Tada jis nusipirko 
Šėtonas pakvietė prie stalo ban-' spąstus ir sugavo tą šešką4 bet 
ketų salėje. Juos pasveikino pa- ‘ buvo pakaltintas šiais paragra- 
kėlęs pragare virtos vodkos tau 
rę ir pakvietė kitus tarti savo žo-

Jie ir šėtoną sušaudys...
< Vietoj feljetono)

šventas Petras, dangaus poli
cijos viršininkas, turi pilnas ran 
kas darbo, kadangi visi keliai 
susibėga prie dangaus vartų. 
Atkeliavusieji emigrantai eilėse 
laukia.* Jis skirsto juos į tris ka
tegorijas: 1) švariuosius žmones 
leidžia tiesiai į dangų; 2) barz
domis apžėlusius kūtvėlas ir 
smirdančius varo į skaistyklą, 
kur anot tėvo Tamošaičio, še
rius nusvilina ir gražiai nuprau
sta vietos tarnautojai, ir 3) dau
giau rūpesčio šv. Petrui padaro 
rafinuoti pasaulio despotai, bob 
ševikų enkavedistai, agitpropai, 
kraugeriai, nihilistai ir milijo
nai įvairių šnipų, kurie ateina 
pas šv. Petrą prašyti darbo dan
guje revoliucijai kelti.

Dangaus vartų sargas, žino
damas, kad bolševikų technika 
ir “tikyba” turi lygiai tokius pat 
kankinimo metodus, kaip ir 
pragaras, beto, gražiai
tampa sū tokia pat įdeologųa, 
tad visus atėjūnus pasiunčia pas 
pragaro ėefą poną fašistą šėto
ną... Tegul jie susitars arba vie
ni kitus išsišaudys...

Prie pragaro vartų bolševikų 
vadus pasiuko šėtono lydimi bu 
deuai — Stalinas ir Hitleris. Pir
miausia parodė lovą, kurioje 
Stalinas su Hitleriu gulėdavo, 
apie kuriuos spauda rašė ir va
dino juodu sugulovais. Par__
Hitlerio meną, — skulptūros ga

UhMU tpduluostęs ištari* Itebėjo judėjimą. Vienoje gat-[ T irTITVAO D A VEDCIMH DOKUMENTAI 
nuo vaido tavo, parėjo namon, Ivėje raudonos šviesos sustabdė IxICIutUm 1 A VEdlUliilv UVIilJliLEd.1 izll

pintą, su vandeniu judėjimą, bet dvi malinąs to: <
užsigerdamas pavalgė ir nuėjęs nepaisė ir ramiausiai pravažia- Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas ' 
ant atilsio saJdžei iszsimiegojo: vo. Policijos mašina jas pasivL 
o ponas visko turėdama* ko tik-, jo ir sustabdė, 
tai duszia geidžia, liepė paga
minti saldžei gardžios mėsos, 
atneszti stipraus \yno ir alaus, 
prisirijo be soties ir nuėjo ant 
atilsio. . .

Nup to puikaus valgimo susi
judino krauja* jo kūne ir užmu- 
szė bagoezių netikėtu smereziu. 
Ubagas ant rytojaus atėjo į szer -^Jei čia buvo laidotuvių proce' šūkiais Latvijos liaudžiai, nubloškusiai kapitalistinio 
inenis ppno, gardžei sau paval- sija, tai kur karstas arba laido- 
gė ir atsigėrė; o užrnirszęs savo tuvių direktoriaus mašina? 
visas bėdas juokėsi kaip geriau
siuose laikuose.

(Tęsinys)

___ __ _  Paskutiniai drg. Vareso žodžiai skęsta nenutūstan- 
Mes gi esame laidotuvių pro i čiuoso aplodismentuose ir Šūkiuose 4<ura .

’ cesijps dalyviai ir turime teisę

- Kaį atsitiko, oficieriau?

.... . . ... -.. Žodis duodamas einančiam Latvijos Respublikos pre
įpro raudonas šviesas, — sakė Z1dento pareigas ministenui pirmininkui drg. Kirchenš 
pirmosios mašinos vairuotojas, teinui.
o polkhunkas klausė: | j| pas|tįnlca karštais aplodismentais ir sveikinimo

— Mes neturime tokių daly
kų. Velionis buvo gengsteris, 

lyas turi gėrybes žemes, tas grei priklausė Purvinų Darbų Drau- 
cziausei gali dąsileisti Beteisy- gijai, todėl jo kūnas yra vienos 
bes griekų ir gali netikusei pra- masinos paganinėje-..
žūti. Ubagas neturėdamas kuo
mi savę sugadind. gyvena svei
katoje, gyvena ilgai ant žemės 
ir yra laimingas.

Iš Pamokslai Iszminties irTePmus dalykus, 
sybės 3-čios laidom 1906 m.

Noris mušti .
;pėsi į policiją, žvėryną, gyvulių Turim muzięjus be sienų.

Turim knygynus bę langų,

Mokslininko atmintis

Sakoma, kad mokslininkai 
atsimena tik sunkiai atsimena-

jungo retežius ir atsistojusiai po raudona socializmo vė
liava Visi pakyla. Pilna susijaudinimo drg. Kirchenštei 
no kalba klausoma įtemptu dėmesiu. Latvių tautos vardu 
drg. Kirchenšteinas perduoda karštus sveikinimus ir gi
lų dėkingumą didžiajam tautų vadui draugui Stalinui, So 
vietų Vyriausybei ir jos galvai drg. Molotovui. Jis pabrė
žia, kad Latvijos liaudis pradėjo sėkmingai spręsti užda
vinius, susijusius su kapitalistinės Latvijos pakeitimu ta
rybų socialistine respublika. Plutokratinės klikos, dau
giau negu 20 metų valdžiusios Latviją ir slopinusios Lat
vijos liaudį, likučiai tikėjosi, kad darbo žmonės nepajėgs

Garsusis fizikas, reliatyvumo išspręsti to uždavinio. Veltui buvo jų viltis. Latvių tauta 
teorijos kūrėjas Albertas Ein-1 įsijungusi į SSSR tautų šeimą, yra nenugalima. Su džiau 
šteinas (1879—1955 m.) kartą gsmu ir pasididžiavimo jausmu drg. Kirchenšteinas pasi

|susitiko pažįstamą ponią, kurią; ja];na su susirinkusiais paskutinėmis iš tarybų Latvijos

fais: a) už nelegaliai įvežtus 
spąstus į’ Chicagą, b) už nelega
lų spąstų naudojimą, c) už ne
legalų spąstų naudojimą be lei
dimo. Besiteisindamas ir aiškin 

__________ _____ _ damasis, jis dar sužinojo tokius 
<LiU S^inUL^ino~išmintim: i Pa^grafus; d) nelegalu šešką Į

— Gerbiamas pone šėtone ir 
draugai velniai 1 Mūsų . bendri 
politiniai reikalai, paremti gu-Į 

pirmoje vietoje taikinga koeg-įnelaisvėje, e) nelegalu 
zisiencija su kapitalizmu. Man-^ nelegalu jį už-
nemalonu pabrėžtų kad jūs ne
turite net paprasčiausių įran
kių,-pav. adatų panagėms bady
ti. Tiesa ir pas mus jų siuvimui 
Kartais pritrūksta, kadangi di
delis pareikalavimas svarbes
niems tikslams. Neturite eksper- J____ _______________
tų fašistų smegenims plauti, ne-j Afrikoj tautų sąjungos pirmi-

Dėlto neturime vargų.

Pinigų yra,, kaip šieno;
Pavydo vifvien pakanka. 
Kai pilnas kišenius kiekvieno, 
Darom tai, kas kam patinka.

Menui, kultūrai — špygų, 
Kai širdis pilna ugnies* 
Labai norisi mušti Vilką. 
Gal ir jis savo kojas paties...

\ DoįV. Pilotas

Gengsterio laidotuvėse

Kryžkelėje, prie judėjimą tvar* Juk tai du tuzinai ir devynioli- 
mušti. Nežiūrint šių nuostatų, kančių šviesų, policijos mašina ^ka kvadrate. Prisiminsiu ir ne
minimos įstaigos vistiek nenori stovėjo nuošaliai, o patruliai užsirašęs.

pau senokai buvo matęs. Ji la- 
jbaj norėjo dažniau su juo susi
tikti ir todėl prašė, kad jis nors 
retkarčiais jai paskambintų te
lefonu:

— Tik prašau užsirašyti mano 
telefono numerį, nes jį sunku 
atsiminti!

liniukas. — Koks gi tamstos te
lefono numeris?

į —24361,
t

— Na, kai kas čia sunkaus?

kė: “Atrodo, kad šešką* turi 
daugiau teisių, no^u aš jų tu- 

*riu’\ ’ .

Į — Ugandos valstybė* Ufu ir

su- s)

turite vaistų protams nuodyti: ninkas Idi Amin Dads paketu 
Jūs turite tik vieną vadą drg. no britus, kad jie apkrėtė tą ša- 
šėtoną, o mes Maskvoje daug jį venerinėmis ligomis, kurias 
šėtonų turime. Tai koks gi jū- to krašto piliečiai gavo pietauda- 
•ų pragaras, palyginti su musiš- apsikrėtusius anglus. Todėl 
kiu rojum. Nemalonu. sakyti, i valdovas paskelbė įstatymą, drau 

— baigė savo pa-jdžiantį “bet kokius veiksmus, 
i išjkurie galėtų platinti venerines

Don Pilotas pigas’,’taigi valgyti apsikrėtusį 
Į anglą arba ugandietį, kuris taip 
.į darė. Valdovas paskelbs už šio

bet tai gėda! * 
Labas draugas komisaras

Sovietų rojaus.
xModernus receptas

ninkas Idi Amin Dada pakalti-

Marquette parKo rajonas yra »įstatymo nevykdymą bausmei i 
lU lietuviškiausias visoiepats Uetuviškiausias visoje 

kagoje> Čia rasi lietuviškas mo- Į 
KyKias, bažnyčią, ligoninę, gy-;
dytbjus, krautuves, vaistines,; _
restoranus ir karčiamas. Visur! -i v.. A. t . i (Ae vis tai auksas, kas žiba)susikalbama lietuviškai.

Ateina tautietis pas gydytoju. Sunykęs ubagas prisižiūrėjo 
rodė Skundžiasi žemu kraujo spaudi- i nutukusį bagoezių, apsiverkė 

_ _ a ?uu. Tas pacijentą apžiūri. pa- Jr te?p pradėjo kalbėti: ak, kaip
lerijas? ku7 prie sTenu prikabi- Urina spaudimą ir išrašo recep-'tai tas ponas yra laimingas, o 
nėta milijonai žydų kaukuolią. Tačiau vaistininkas grąžino asz nelaimingas ėsiu! Visas jis 

'receptą tautiečiui ir sakė: sau sveikas, riebus kaip bulius,
- Mes šitokių vaistų čia netu-t visas linksmas, juoksmų pilnas, 

rime- — Paskaityk pats... I kaip tai nelygei yra žmonėms
Recepte buvo parašyta: duota ant žemės! —
— Rp. Skaityk “Saują Skati-< 

kų” po 10 puslapių į dieną krau- 
pospūdžiui pakelti. Galima pa-- 
kartoti.

Priežastis vedygoms
Žmona vyrui: “Kodėl tavo 

draugas, veik 80 metų senis, dar 
Į užsimanė vesti tokią jauną 
giną?”

Vyras: “Todėl, kati jfs 
senatvėje dar nori pajusti 
č a u jaunos kvepalus, nekaip se
nos \aistus — tepalus.

Dialogas šeimoje
Nesuprantu, kodėl Dievas 

moterį sutvėrė gražią, bet kvai - 
n - sakė vyras piktai žmonai J 

žmona atsakė:
— Negudresni ir vyrai, jeigu 

k> nežino: Dievas mus padarė 
gražias, kad vyrai mus vestų, ‘ 
o kvailas, kad už jų tikėtumėm. *

GYVENIMO ‘-TAISYKLĖS” 

(į eilutes sulaužytos mintys)
Vos tarus “sudie” vystyki; ris. • 
gyvenimas graso “ta^yt PnA“.'

' j kai geriau jausis, 
žinių žinovas

Bagoczius ir Ubagas
susikalbama lietuviškai.

Ateina tautietis pas gydytoją.

Tapybos galerijoje pavaizduoti 
Stalino nuopelnai,, bet tiktai da
lis, nes kiek buvo išžudyta ne
kaltų žmonių, tai tam pavaiz
duoti reikia daug vietos.

Pragaro šefas šėtonas, pasi
didžiuodamas ir savo nuopel
nais. svečius vedė toliau į ur
vus. (Rodė visokias senų laikų 
kankinimo prašmatnybes, tačiau 
svečiai nekre;pė jokio dėmesio, 
o vienas iš jų piktai paklausė:

— Kodėl jūs taip atsilikę nuo į 
pragariško progreso? Net jūsų 
velniai neturi darbo, visi sma
los katilai užšalę. Neturite, mo- s 
dėmių kankinimo priemonių. f 
tokių, kaip msuų Sąjungoje. 1 
Pas mus visi dirba viršvalan 
džius. Pas mus daugiau kaip 
pusė gyventoju yra valdžios tar
nautojai, šnipai Duonai 
dirbti ir inus maitinti, mes 
grobiam svetimus kraštus, tai 
yra mūsų terminologija tariant 

išlaisvinam iš kapitalizmo 
vergijos. Išlaisvintieji mums 
dėkoja, mums dirba, mus mai
tina. mus gerbia ir mums him
nus gieda. Tiesa, draugo Stali
no laikais buvo badas, o dabar... 
Oho! Jūsų pragaras proletariato 
diktatūrai gėdą daro- Mažai ge- _____ _ -
ro jūs teturite, ir tai ne jūsų iš- nors patys tie vystvk’^ 
radimai, bet mūsų, juk mes vis- yra “taisyklė*’ jau: 
ką išradome... t varžo jie prigimtį.

UŽ
:iž

sau sveikas, riebus kaip bulius,

mer-Į

savoį 
ver-

sau!* staiga nustlsida,
žinau, ryt* y£| patekėk «—

i neniekinsiu v&!d«
Viduryje graudingos nektlas-

(V. Jonikas — Lydėjau viešnią vėtroje)

McgaryČios

t Priežodis yra labai trum
pas sakinys, susidaręs iš labai 
ilgos patirties.

• I>augelis nuaugusiu pusę 
viso laiko praleidžią .pasakoda
mi savo vaikams, kaip jie dabar 
gerai įgyvena, o likusį laiką jiems

T **

Žiūrėkit argas modernėjant laikams, jj bus galima matyti tik TV 
ekranuose ir arlcliy lenktynėse. 1

gautomis žiniomis idirbtuvėse, fabrikuose, kaimuose vy
rauja dar nematytas nepaprastos jėgos politinis ir gamy
binis pakilimas. Darbo žmonės su entuziazmu pasitiko ži
nią apie'Latvijos TSR priėmimą į Sovietų Sąjungą. Į mus, 
sako drg. Kirchenšteinas, žiūri visas pasaulis, žiūri visos 
tautos, mes būsime joms geriausias pavyzdys, kaip reikia 
kurti naują socialistinį gyvenimą. , ■

sveikatos Sovietų Vyriausybei ir jos galvai drg. Moloto
vui, drg. Vorošilovui, drg. Kalininui ir tam, kurio vardą 
Latvijos liaudis kartoja su didžiausia meile — didžiajam 
Stalinui.

Tiems linkėjimams karstai pritaria visi susirinkusie 
ji ir griausmingas “ura” vėl skamba po didingais Georgi
jaus salės skliautais.

Žodis duodamas drg. Krečunesku — išvaduotosios 
Moldavų liaudies atstovei

Jos vaizdi, trumpa kalba puikiai perdavė tuos jaus
mus, kurių kupinos širdys Besarabijos liaudies žmonių, 
išvaduotų šauniosios Raudonosios Armijos iŠ rumunų oku 
pantų jungo. Drg. Krečunesku kalba; “Aš šiandien be ga 
lo laiminga, kaip laiminga yra ir visa mūsų moldavų liau
dis. Sunki, slegianti praeitis galutinai dingo. Sutikimas, 
kurį mums parodė čia Maskvoje, didelis mumis pasitikėji
mas — visuomet bus mums negęstantis kelrodis — žvaigž 

; dė. Mes pasižadame dirbti, vadovaujant Sovietų Vyriau
sybės, vadovaujant drg. Stalinui, — kad dar skaidriau žy 
dėtų mūsų gimtoji Moldavija Dėkui Raudonajai -Armi
jai ir jos vadovams drg. Vorošilovui ir drg. Timošenko. 
Dėkui Sonetų vyriausybės galvai drg. Molotovui, dėkui 
didžiajam tautų vadui draugui Stalinui!”. ■ ’•

šiaurės Bukovinos darbo žmonių vardu pasako kalbą 
drg. Michalčukas.

Jis kalba ukrainietiškai. “Visa-širdimi, sako drg. Mi

aiškina, kokie geri buvo laikai 
jiems jauniems esant

Laviravimas yra mokėįi-; , . ... . _
mas įdomiai kalbėti, kol kas. chalcuKas, mes dėkojame ko-munistų partijai, vadovauja- 
nors paima sąskaitą už suvai- mai, mūsų tikrojo draugo Stalino. Mes ilgai kentėjom* 
gytus pietus. nuo rumunų didikų priespaudos. Bet dabar vi^a tai praei-

e Pesimistas abejojo apie ga- tyje.Mūbų ašaros išdžiūvo, mes dabar^sayo gimtajame 
Įima gyvybę kitose visatos pla-j krašte’'. . . , . . ■ •
netose, nes dabar ir žemėje jau 
sunku gyventi.

• Daugelis žmonių yra taip 
išdykę, kad nori namų atmosfe
ros viešbučiuose, o namuose — 
viešbučio patarnavimų.

q Moderniais laikais mokslas 
darosi vis siauresnių specialy
bių. Keturmetis Algiukas, grįžęs 
iš vaikų darželio pareiškė, kad 
pagrindiniu dalyku ji$ studijuo
ja smėlio pilių statybą.

• Šių laikų senelės beveik Į
nieko nesiskiria nuo savo se- suklastota. Tiek istorijos vadovėliuose, tiek muziejuose 
ndių: visos mėgsta sėdėti prie buvo išmesti ir neminimi tikrųjų liaudies teisių ir laisvės 
ratelių, tik dabartinės turi va
žiuoti j Las Vegas

• Mokesčių mokėtojai turi 
didesnes privilegijas už kitus 
tarnaujančius valdžiai: jiems 
nereikia laikyti civilinės tarny
bos egzaminų.

e Medžiotojų klubas vienbal- 
Vai* priėmė rezoliuciją tikslu įs
pėti savo narius ir meškerioto 
jus. kad moterys, eidamos meš
kerioti ar medžioti, naudoja sa
ve masalu-

e Kai kas galvoja, kad ^zippe-
2" trūko keti, ĮGARSINK. II'ĖS NAUJIENOSE

nuo rumunų didikų priespaudos. Bet dabar visa tai praei-

Baigdamas savo trumpą kalbą, drg. Michalčukas su-

Stalinas! Tegyvuoja partijos ir vyriausybės vadai!" 
Dalyvaujantieji priėmime karštai sveikina Besarabi

jos ir šiaurės Bukovinos atstovus. . /
Priėmimas baigiamas dideliu koncertu.

Statome Socialistinės Lietuvos paminklą!
Liaudies kovų muziejus

Mūsų tautos istorija buvusio režimo buvo šlykščiai

kovotojų vardai.

kia ne tiktai tas spragas pasalinti, bet ir sukurti revoliu
cingosios liaudies kovų paminklu ’ J *

Tasai paminklas ir bus dabar steigiamas Liaudies 
Kovų Muziejus. "4 *- <

Kas tai bus per muziejus? Kuo jis skirsis nuo esamų
jų muziejų? ~ ' r

(Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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Dėt. Bendruomenės metinis 
susirinkimas

Š. m. sausio 15 d. parapijos Pinigai laikomi padėti 
land Savings & Loan 
Marquette Parke.

LB. centro tarybos ir valdy
bos vardu susirinkusius pas
veikino p. A. Juškevičius ir pa
lakė trumpą reikšmingą, už
degančią ir padrąsinančią kai 
bą. LB. apygardos vardu svei 
kino ir trumpą žodį tarė vald. 
pirm. p. inž. Dubauskas.

Susirinko pirm. p. J. Vaičiū
nas pakvietė tarti žodį garb. 
’’Naujienų”“ redaktorių p. M 
Gudelį, kuris savo kalboje 
pabrėžė didelę spaudos reikš 
mę, ir kad visas gyvenime pas 
lebėtas negeroves reikia kelt: 
spaudoje, ir kad nereikia bi
joti grąsinimu, anonimų, šmei 
žiancių paskvilių, nes tai yra 
blogos valios žmonių ir pa
tamsių gaivalų darbas.

Į LB. Ma-rqetle Parko apy
linkės valdybą išrinkti šie as
menys: 1. J. Bągdžius, 2. J. Vai 
čiūnas, 8. S. Kaulienienė. 1. N.‘ 
Abramas, 5. J. Kreivėnas, 6. 
I. Petrauskas, 7. T. Serapinie
nė, 8. B. Sebastijonas, ir 9. K. 
Brazienė, su 
gal reikalą 
nariu.

Mid-
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salėje, Chicago j e įvyko meti
nis Lięt. Bendruomenės, Mar- 
quette Parko apylinkės 
sus narių susirinkimas. Neat
sižvelgiant į šaltą, nepalankų 
orą, prisirinko pilnutėlė salė 
su svečiais galėjo būti apie 
200 žmonių,

Susirinkimą iatidarė apylin 
kės pirm. p. J. Bągdžius. Pir
miausia atsistojimu i? vienos 
minutės susikaupimu buvo pa 
gerbti visi praeitais metais mi 
rūšie j i Bendruomenės nariai. 
Tarp jų, paminėtas paskutiny 
sis nepriklausomos Lietuvos 
krašto apsaugos ministras gen. 
K. Musteikis. Atėjęs į susirin
kimą ir-užsimokėjęs nario mo
kėsi, .pasijutęs labai blogai ir 
pirm. J. Bagdžiui pasakęs, kad 
nebegalįs nei pastovėtų nei pa 
sėdėti ir susirinkimą apleidęs. 
0 šiandie gyvųjų LB.“ narių 
tarpe jo jau nebeturime.-

Buvo paminėta 55 metų Klai 
pėdos kr. atvadavimo sukak
tis ir pagerbti tame atvadavi
me žuvusieji didvyrai, o taip 
pat ir . visi žuvusieji karžygiai 
kovose. dėl Lietuvos laisvės ir 
neprikT a usomybės.

Susirinkusiems pritariant, 
susirinkimui vadovauti buvo 
pakviestas p. J. Vaičiūnas ir 
sekretoriauti p. D. Tričienė. 
Spatidos aLstGvais M. Gudelis. 
Silūro kankinys j. Kreivėnas 
ir žurn. p. K. Tautkus.

Garbės svečiais pakviesta 
LB, centro valdybos ir tary
bos nariai kun. V. Zakaraus
kas ir p. A. Juškevičius, ir 
apygardos valdybos pirm. p. 
inž. Dubauskas.

Labai kruopščiai, nuosekliai, 
Išsamiai ir dalykiškai pareng
tą paskaitą “Reformuotoji 
Bendruomenė^ skaitė žinomas 
visuomenės veikėjas p. inž. D. 
Adomaitis. Paskaita kelis kar 
tus buvo pertraukta gausiais 
i r pritariančiais plojimais. Ji 
visą ištisai jau atspausdinta 
“Naujienose” 1978. L 17-18 d.

Pagal kasininkės ir kontro
lės komisijos pranešimus LB 
apylinkės kasoje 1978 m. sau
sio-1 dienai buvol,404.19. doL teismas, paprastai, tokią bylą

gau«

gKtfjBWi 
į«Mmi

Antanas Tamošaitis Eglė Žalčių Karalienė (Tapyba)

LAWRENCE, MASS.
Ruošiamės vasario 16-jai

A. L. T.-os skyrius laikė sa
vo posėdį gruodžio 10 d. šv. 
Pranciškaus bažnyčios salėje. Po 
sėdyje dalyvavo kun. kleb. Al
binas Janiūnas.

, Apart kitų tarimų nutarta; 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimą rengti va
sario 19 d.,bet jeigu būtų pras
tas oras, perkeliama į vasario 
26 d. šv. Pranciškaus bažnyčios

salėje. 94 Bradford St.
1 Kaip 12:00 vai. bus laikomos 

pamaldos Šv. Pranciškaus baz. 
nyčioje, laikys lietuvių kalbą, 
kun. kleb. Albinas Janiūnas.

1:09 vai. po pietų rengiamu 
pietūs. Rūpinasi Adela 

'jai pagelbės ir kitos.
\ Kaip 2:00 vai bus 
programa, solo giedos 
Barry, muz ka ir 
Stanice Vvdunienė.

Pinaitė.

menine
Francis

1.1, rūpinasi

Kalbėtojais ir kitais reikalais 
pavesta pirm. John A. Stundza. 

Kalbės Ma. sen. Wm. X. Wall, 
nybė težydi!” . miesto majoras Lawrence P.

Atsišaukimą pasirašė: * • LeFebre ir k.
s. E. Nainienė — Neringos Lietuvoj važinėje turistai. Pe 

Tuntas, t ras Čekanauskas ir Kazys Dau-
j ps. K Puškorius — Pilėnų gėla, Manchester, N. H., sutiko 
Tuntas, I atvykti tą dieną ir parodyti nuo-

j. s. D. Kižys, Klaipėdos Vie- traukų iš Lietuvos bei lietuvių 
tutinki j a,

ps. M. Puškorienė — A.S.S.,
v. c. S. Gedgaudienė —Skauti- dalyvauti.

ninkių Draugovė, j
v.s. V. šenbergas — Skauti-j Viduriniais amžiais jausma 

įtinku Ramovė. j įr skausmą šalinančių vaistų ne-
Nors spaudoj skelbiama apie į buvo, tačiau chirurgai naudojo 

Jie uždė- 
visais sugyventi ir darniai dirb- j davo šalino formos indą ant 
ti, bet duomenys ir veiksmai; operuojamo asmens galvos ir 
rodo, kad tai yra tik veidmai-įper jį mušdavo kūju, kol paci- 
nystė. K. Petrokaitis. entas likdavo be sąmonės.

gyvenimo.
Altas kviečia visus nuoširdžiai

M. StonieMŪSŲ SPAUDOJE
Bendruomenės vadai sukėlė 

naują krizę
Filadelfijos pseudopolitikie- 

riai vaizduoja- darnos ir vieny-
teise valdybai pa- bės ieškotojus, bet jų kontro. 
kooptuoti daugiau liuojanti LB vienetai rodo visai 

priešingą elgseną.

Ponas K.
sė, kokia yra bylos padėtis, k u 
ria amerikiečių.’ teisme užda
vė Liet. Bendruomenė regisi-Į 
motoj i Connecticut stale, < 
to paties vardo panaudojimo nneet. Liet. Bendr.
i eorganizuotos Liet. Bendr.Jiš anksto sumokėjusi 2000. — 
ją užregistruojant Illinois ir4 dol., bet kadangi byla 
kitose steituose. Į .tai atsakė J.’kartus teisme buvo atmesta, ir 
Vaičiūnas, kad žemesnysis, būk tai, buvę keičiami advo- 
amerikiečių teismas (jis neži- katai, tai reikia manyti, kad 
nojo pilno ir tikro to teismo šita byla Conn. L. Bendr. kai- 
pavadinimo) jau trečią ir pas-( navo, bent kelis kartus po 2000 
kutini kartą, bylos svarstymą dol. Tai taip yra švaistomasi 
aftmetė, dėl stokos įrodomo-j ir advokatams pilami į kiše- 
šios medžiagos ir užvestą by- nes, kilniems tikslams lietuvių 
lą panaikino. Reiškia (R) Liet sunkiai uždirbti ir suaukoti 
Bendruomenė bylą amerikie- pinigai.
čių teisme laimėjo, žinoma. 
Liet. Bendr. regisr. Connecti-I 
cut state bylą gali atnaujinti 
aukščiausiame teisme, bet kaip 
advokatas aiškinęs, kad jei že 
mesnis teismas tris kartus yra 
bylą atmetęs, tai ir aukštesnis

Povilaitis paklau-
nebesvarsto ir ją taip pat 
meta.

Girdėjau kalbant, kad 
dėl bylos užvedimui teisme, 

. advokatui

Iiėjwd ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje S

AMERIKOS IJETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gai daryti {takos J krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bui išsiųstos, jei Į1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1735 So. Existed SL, Chicago, HL &0608

KNYGA

IMT.*

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

vių gerbūvis, privalo Jusi pažinti su žemiau įvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas gailina užsisakyti Naujienose.

Juor»« K s pažint kas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
dUant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lom Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juotm Kapažfnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
knrianfio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai illu- 
ftruota. 300 p«L Kaina 7 doL

etKAGirrtS įspūdžiai komunistų PAVERGTO* LTFruVO4. 
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 pat Sl^O. Yra taip pat 
išverAs i anglu kalbą.

M. Zottanko SATYRINt S NOVtLtS Genialaus rusų rašytojo 
30 styrintų novelių. 199 pusi., kaina S2.

D. KuraHa, KELIONt | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Aw 
toriam pastabumą neapgauna IntuMsto ir agitpropo propaganda bei 
ufenaakavlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prrf. P. PakarttlK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą, 
Kaina CL *-

Vlneas žamalfk. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAiTRJR.

RU Ir kiti IckHnUl yn rraunri 
MAUJIRMOit, 1739 U. HALITID fT\ CHICAGO, HU «Mt 

•MkMtast <adbe vaUMeflMt wii vt*»k>*H pe&v Ir prW*4i»t

Iki šiol CIevelando LB parei
gūnai vadovavosi sveiku protu 
ir gera valia. Tačiau Dirvos S 
nr. rašoma apie tenykščios Ben
druomenės sukeltą visuomeni
nės bei politinės veiklos kri-

to paties?
Jei Bendruomenės vadovybė 

jaučiasi tobulai atlikusi savo i Bendruomenės norą taikiai su Į kitokias priemones.
tiesioginę užduotį, ir dar su kau 
pu pajėgi — yra begalės pro
gų pozityviai talkinti kitiems, 
vietoje griovimo.

Ir jeigu mūsų vadai pareigo
se nesugeba pakilti virš asme- 

I ninių intrigų, ar taip vadinamųĮ OX L/CVX^-/ v vA VAX 11<XX1X IX j

“Dar ausyse tebeskambant “politinių” ambicijų, —yra auk NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamyk *anus |e 
fyventolus Ir gamtą. 1,200 Ibtuviškų vietovardžiu sąrašas. Knyg<x 
kaina $&X, minkšti viršeliai.

PpngiTmtimni paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

viltingiems Naujųjų Metų lin
kėjimų aidams, nerimą įnešė 
pranešimas, kad Clevelande ren 
giami du vieši Vasario 16 d. 
minėjimai.

Be jokio vyniojimo Į vatą — 
Quo vadis Bendruomene?

Tradicija tapęs, ALT’o ruo
šiamas Vasario 16 d. minėjimas 
buvo šviesus taškas visų metų 
letuviškoje veikloje, kad visus 
skirtumus, ar nesutarimus pa
likę rinkosi tautiečiai šryškin- 
dami pagrindini - ryši jungian
tį mus visus.

Nebuvo malonūs praėjusių 
metų Bendruomenės reikalavL. 
mai duoklės, bet... Tačiau ats
kiro, viešo Vasario 16 d. minė
jimo rengimas yra,jau atviras 
pasityčiojimas visų kitų darbu, 
pastangomis ir tikėjimu.

Kas davė Bendruomenei tei
sę manipuliuoti net ir Vasario 
16 d. manėjimą paneigiant tra
dicijas, organizacijas ir neį sa
vo pačių priklausymą ‘ALTui?

Ar negana Bendruomenės ski 
limo Chicagoje? Ar, lietuvybės 

A. Pleškys vardan, siekiama ir Clevelande

at

tos
Co-

kelis

Dar reikia paminėti, kad 
Į viename salės šone, prie sta- 
t lo buvo rašomi 
į .1A V valdžios 
laiškai Prano ir 
zinskų gelbėjimo

Susirinkimas baigtas Tautos 
H5mnu. Susirinkusieji pasisė
mę dvasinės stiprybes, pakilio 
jo nuotaikoje skirstėsi į na
mus.

aukštiesiems 
pareigūnams 
2\lgirdo Bra- 
reikalu.

ščausias laikas sustoti apsidai-J 
rymui atviromis akimis.

Šiandien negalime sau 
aklo sekimo liuksuso.”.

Į CIevelando 1 visumoenėje 
visuotinas pasipikEnimas, 
kurio prisideda ir dalis 
druomenininkų. Tenykštė skau- 
tija išelido atsišaukimą už vieną 
Vasario 16-tąją. Jis atspausdin
tas tame pat Dirvos numeryje: 

“CIevelando -Skautija apgaile 
stauj a rengiamus du viešus. Va 
sario 16 d. minėjimus, kaip bu
vo pranešta Tėvynės Garsų pro 
gramoje š. m. sausio 16 dieną.

Vasario 16 > d. 
kaip buvo visada, turi 
likti šventė apjungianti 
lietuvius ta diena vienam 
lui.

Mūsų giliu įsitikinimu, 
nuomonei pritaria tylioji Cleve-! 
lando vsiuomenės dauguma. I

— Vardan tos Lietuvos vie J

leisti

kilo 
prie} 
ben-

minėjmas, 
toliau 
visus 
tiks-

1733 So. Halsted St, Chicago, DL 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jagminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti ii gyvenimo, Lengvas rtilivs, gj va kalba, graHal is.eist*. 
150 psL Kaina S2J0.

Dr. Juciai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
untrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaili* $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dingima Alų knygų yri tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki arv< .T L. MM. O**—' O—

šiai. piniginę perlaidu.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė Jo straipsnius, knygas ir klausėsi Jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at> 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeiviu šviesuoliu gyvenimu 
ir ju kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

REMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l*no«« galima favtl puikiu knyyy, kuri** bef

knygų įpinta ar Untyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunu dienu 

atsiminimai Ir įvykiu bei rietu apralynud. skaitomi kafp ro
manas. 367 psl. Kaina S5.

A- Pakalnllkf*. METAI PRAEITYJE. Netolimu IttWu pririnrfUL 
ir laiko įvykiu Lietuvoje Ir Vokietijoje tpraAymaL 
tyti į 12 daliu. 296 psL. kaina S3.

Dr. Karys Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tema*. Gra
žiai® virbeliais. 336 d«L Kaina S6.00. MlnkLala viri.

rror. V,el. SFriHk*, SENŲJŲ L1ETUVUKU KNYGŲ ltT6- 
RIJA, I d*Ug. 208 psL. IrStg — S3.00, mlnkJtajg vlr- 
Ų>U»h — S2.00; H dalis, 223 psL. Irtfta — S3.00. njtnk*.
tais vlrieliaig _ ______________ . (2.M

H.nrlkM Tomas — Tsmafapskas, LIFTUVIiKASlI PAMAKYL 
Pakalnės ir Labpivos.apskrity, gn Įdomiais spraiytnais. flh> 
strsdjomls Ir dokumentacija. 339 psl., kaina M.

P. KaalOna*, TARP 2ALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daMtj Ueturor 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina tS.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA. Jaunystės itslmtnfma I 
170 psl. ttJR 

M. Gudsllt, POVILAS MILERIS, blocrafljo bruožai m 
poslapiai t3A> 

Knygas užsakant reikia pridėti 23 rt. palto lllsidrsna.

1739 S. HalitUd St, Chicago, IIL — TeL HA M1H

1733 Eoath Halstad Street Chicago, HL M8M

Taupykite dabar
pasėmus

| — MAUJIRMQ4, CHICAGO 1, IU,— WT3»<ESDAY, JAXUARY 25* 1978

t ‘

Pm mu wxpoml plulrxl at. 
Heks didelius darbu*. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priei 10 mėne

sio dieną, neia nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
ša iki

73/i%

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša _

51/4% H 
RSAl

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Hoisted St. Chlcogo, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įstaigų 1923 metalą. T«L 421-3070
ĮsUIfos pietooM Mans* sotoroobUUma pastatyti.
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Matėme “Simo Kudirkos pabėgimą”
Praeito pirmadienio vakarą CBS televizija visame 

krešte rodė filmą “Simo Kudirkos pabėgimas”. Filmas 
išėjo daug geresnis, negu iš anksto filmo ištraukas ma
čiusieji aprašinėjo, arba optimistai tikėjosi pamatyti. Fil
me daugelis nematė ir negirdėjo to, ką lietuvių dauguma 
tikėjosi pamatyti ir užgirsti, bet filmas pasakė Lietuvos 
okupantams ir rusų tautos pavergėjams tai, ko daugelis

yoe j Chicagą. Daugiausia važinėjo, telefonavo Ir rašinė
jo Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Dr. Kazys 
Bobelis, tuo tarpu filme apie ALTO darbus šioje kovoje 
neužsiminta nei vienu žodžiu. Reikia pripažinti, kad Pa 
eglė telefonavo Kudirkos įvairiais reikalais, bet už kiek
vieną telefono pašaukimą pristatė sąskaitas, kurios jam 
buvo apmokėtos.

Amerikos lietuviai turi turėti galvoje, kad šis filmas 
suktas auklėjimo sumetimais. Keli Amerikos laikraščiai 
atmušė visą filmo skriptą, kad galėtų išleisti jį dideliu 
tiražu ir patiekti Amerikos mokyklų vaikams pasiskai
tyti Iš teksto ir matyto filmo mokiniai galės rašyti dar
bus, kuriuos filmas sukels jų mintyse. Reikalas eis į Ame 
rikos mokyklas , tai tikslumas turėtų būti galima: d.des- 
nis. Amerikos Lietuvių Taryba turėtų pasinaudoti šia 
proga surinkti savo archyvuose turimą informaciją ir 
paskleisti Amerikos lietuvių bei amerikiečių tarpe. Jeigu, 
jau mokiniai turės studijuoti Kudirkos pabėgimą, tai te
gu patiria tikslias žinias. Tai bus naudinga ne tik ameri 
kiečiams, bet ir atitiks istorinei tiesai

Reikia neužmiršti Allstate apdraudos bendrovės ir 
•United Technology grupės, kurią sudaro visa eilė Ameri 
kos bendrovių, gaminančių įvairiausias naujas technolo 
gijos priemones. Abi bendrovės įdėjo dideles sumas pi-j 
nigų filmui pagaminti, televizijos laikui gauti ir <:Simo 
Kudirkos pabėgimo” rankraščiui šimtais tūkstančių ats
pausdinti. Chicago Sun-Times išleido specialų : riedą, o 
Los Angeles švietimo taryba mokykloms išleido L. 
to rankraščio egzempliorių, kad galėtų juo pasinaudoti 
šio didelio miesto ir apylinkės didelis mokyklų tink as.1 
Allstate apdraudos bendrovės atstovas filmo pradžioje 
pareiškė, kad šiam filmui finansuoti buvo įtraukti 36.000 
amerikiečių, apsidraudusių savo automobilius šioje didc 
Įėję apdraudos bendrovėje. ‘

nelaukė. /
Turime pripažinti, kad filmą paruošusi bendrovė 

įdėjo daug pinigų filmui pagaminti ir stambias sumas 
skyrė jo garsinimams. Visame krašte nebeliko nei vieno 
angliško laikraščio, kuriame nebūtų paskelbti gana stam 
būs garsinimai, o lietuviai ir kiti pabaltiečiai filmą gar
sino veltui, nes jiems taip pat rūpėjo patraukti galimai 
didesnį žiūrovų skaičių. Jie turėjo progos pamatyti Simo 
Kudirkos ryžtą išsilaisvinti Lietuviams būtų labiau pati 
kę, jeigu rilme būtų aiškiai pasakyta, kad Lietuvai reikia 
laisvės, ir kad viso krašto lie tūriai siekia gimtiniam savo, 
kraštui laisvės ir nepriklausomybės. Kad nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpį Lietuvoje buvo prisiauginta pakan 
karnai duonos ir riebalų.

Daug ką Kudirkos pabėgimą vaidinusieji artistai' 
galėjo tiksliau ir stipriau pasakyti, bet turime džiaugtis, 
kad jie tiek pasakė, kiek pirmadienio vakarą filme buvo 
parodyta. Amerikos lietuviai buvo įsitikinę, kad Simas 
Kudirka kitaip buvo nugabentas į sovietinį laivą, negu 
filme buvo parodyta. Lietuviai skaitė, kad jis buvo nuga 
bentas į Klaipėdą, bet neturėjo progos pasimatyti su sa
vo šeimos nariais; Kudirkai suruoštas teismas visai ki
taip buvo aprašytas, negu pirmadienio filme. Yra pag
rindo manyti, kad lietuviai buvo netiksliai informuoti, 
nes-, kaip skelbiame, pats Simas Kudirka, Paeglės pataria 
mas, prižiūrėjo patį filmą ir padarė reikalingus patiksli
nimus. ,

Labiausiai lietuvius nustebino Dr. Paeglės iššoki- 
mas filme. Lietuviai žino, kas Amerikoje organizavo Si
mo Kudirkos išgelbėjimą iš sovietų policijos nagų; lietu
viai prisimena siunčiamas telegramas, šauktus mitingus 
ii' pasakytas kalbas. Į Kudirkos laisvinimo kovą įsitrau
kė vįši Amerikos lietuviai — jauni ir seni, naujai atva
žiavusieji ir seni amerikiečiai. Tai laisvinimo kovai vado 
vjrvo Amerikos Lietuvių Taryba. Ji atliko pačius svar
biausius žingsnius, ji apmokėjo Kudirkų kelionę iš Mask

Būtų gražu, jeigu Amerikos lietuviai, ypač didesnės 
lietuvių organizacijos, pasiųstų laiškus, telegramas ar 
kitokiu būdu pareikštų padėką už Allstate ii' Technolo
gijos Sąjungos bendrovėms, parodžįusięms Simui Kudir- mm; Ar toks kun. Vienybės su
kai padalytą skriaudą.Jos turėjo drąsos parodyti Sovie- važiavimo tvirtinimas nėra pa- 

sitarnavimas komunistams? Tai- 
nėra vien t k pasitarnavimas, 
bet tai yra biauri išdavystė , mū
sų tautois ! • ■ ’ r

šeštame Kun. Vien, suvažia
vimo nutarime sako: “Suvažia
vimas reiškia susirūpinimą mo
raliniu nejautrumu, įtakojamu 
amerikinės spaudos ir televizi
jos. Viešasis padorumas yra pa
žeidinėjamas...”. Kodėl tame nu 
tarime minima tik “amerikinės 
spaudos ir televizijos” ? Kodėl 
Kun. Vienyb. suvažiavimas ne
pasmerkia lietuvių katalikiško 
laikraščio leidyklą už spausdi
nimą ir platinimą pornografinio 
ir mūsų tėvynės išdavikiško lei
dinio “Sauja skatikų”?

Kodėl K. V. -nepasmerkė lie
tuvių katalikų spaudoje pasiro
džiusias užginančias recenzijas 
pornografiniams leidiniams? 
Kun. Vienybės suvažiavimas ne
pasmerkia ir tuos, kurie iki šiai

K.a, kad pasipriešinimas komu
nistinei Infiltracijai yra lygus 
..e tu v ų vieningo darbo ardy-

— Prieš 45 metus, 1933 m. 
T 'maršalas Hinden-

A. ČECHOVAS 
iš rusų kolbos vertė
J. VALAITIS

Liberalas

tų Sąjungos admirolų nepaprastą žiaurumą su saVo jū
reiviais ir visišką pagrindinių žmogaus teisių paneigimą. 
Šių didelių bendrovių vadovybės, skirdamos auklėjimo rei 
kalams didėles sumas pinigų, pasielgė' amerikietiškai 
Jos parodė, kiek jiems rūpi pavergtų ir kovojančių tautų 
atstovų likimas, amerikiečių padarytos klaidos ir prie
monės toms klaidoms išvengti ateityje. Amerika, būdama 
laisva ir ištisus du šimtų metų gerbdama pagrindines 
kiekvieno piliečio teises, pasiekė didžiausio-gerbūvio ii* 
galios pasaulyje. Jie yra įsitikinę, Rad ir kitos, siekian
čios laisvės ir nepriklausamybės, galės žygiuoti kartu 
su 'kultūringų pasauliu į didesnį gerbūvį .ir pasinaudoti 
laisvės vaisiais.

les viešai pasisakė prieš porno
grafinį leidinį ir jo leidėjus, sausio 29 
Kun. Vienybės suvažiavimo nu- burgąs, tuometinis Vokietijos 
tarimu sakoma: “...Tačiau smer prezidentas, atleido gen. Kurt 
k tina tokia akcija, kuri, ginda- Schleicherį.iš premjero pareigų 
ma riešą padorumą, vartoja ne-*ir paskyrė Adolfą Hitlerį Vokie 
etines priemones ir būdą..?’. tijos kancleriu, l'a diena skaito 
Kokios neetinės priemonės irjma vokiečių respublikos pabaL 
budai buvo vartojami, tai Kun. 
Vien, nepasako, kartu, kokias 
priemones ir būdus jie pavartos 
prieš pornografiją ir prieš tėvy. 
nės išdavystę, tai Kun. Vienybė 
irgi nepasisako. Ir kodėl nepa- 
s'sako? Gal todėl, kad jiems 
“biznį0 pagadins? O gal ir jie 
yra taip nusmukę, kaip ir “Sau
ja skatikų”, — todėl, tyla gera

tų kosmonautai Vladimiras? Ja- 
nibėkov^ir Olegas Makarovas, 
praleidę', ^penkias dienas erdvės 
laboratorijoje, sėkmingai nusi
leido. - . ' /S

ROMAS KIRSTUKAS

KUNIGŲ VIENYBĖS SUVAŽIAVIMO

Jeigu K Vienybė ir toliau va
dovausis panašiais į penktąjį nu
tarimą. tai nereikės nustebtų 
kad už metų, ar kitų, panašiu 
nutarimu, skubotai rinks para
šus prašymui beatifikacijos nau
jam kankiniui, t. y., “užpultam 
kunigui prie altoriaus”. Nagri
nėjant K- Vienybės suvažiavimo 
penktąjį nutarimą negalihia 
praleisti nepaminėjus dėl ten 
tariamų kunigų, jeigu jų buvo 
(?), kurie prisidėjo prie ‘‘puo

• lančių lietuvių vienuolijas”. Jei
gu buvo tokių kunigų, kurie pri
sidėjo prie puolančių ir t.t., tai 
reikia sutikti juos su džiaugs
mu, nes atsirado tokie kunigai, 
kurie nepamiršo eiti Kristaus 
nurodytais keliais, ir nurodė 
mūsų tikėjimo farizėjams jų 
•klystkelius, o Kun. Vien, tai pa
vadino

Bet visgi nesinori tikėti, kad 
nūsų riša dvasiški j a būtų taip 
emai nusmukus... Ateitis paro- 
lys.

(Pabaiga)

—■ Joponijos komunistų parti
joje ėjo kova tarp Nijamoto ir 
Hėkamados. Laimėjo partijos 
vadovybę Niįamoto.Hakainados 
pavaduotojas, “Raudonosios ar
mijos” šalinmkas. -

• Kiemo ir aplinkos dekora
vimas gėlėmis ir medžiais nėra* 
moderniųjų laikų įprotis. Rcs 
mėnai savo rezidencijas ir jų 
aplinką ne tik puošdavo me- 

(džiais, bet ir juos atitinkamai 
1 lankstydami bei šakas., genėda- 

WASHIXGTON. — Pasauli-jmi priversdavo augti norimo 
nė Sveikatos Organizacija Ge- ’ Pavidalo bei formos.
nevoje pranašauja, kad rusiš-|
kos:os influenzos (flu) epidemij ę Amerikos ūkininkai per 
ja plis daugelyje pasaulio kraš-Įmetus išleidžia virš 40 bilijonų 
tų ir pataria visiems kraštams dolerių Rainoms žemės ūkio 
pasigaminti skiepus ir skiepy-' mašinoms, trąšoms ir priemo
lis, tuo būdu sutrukdant epide- nėms prieš pikžoles bei kenkė- 
milai nlisti, jus*

Rusiškoji sloga

dą, kuri net ir jumoro skiltyje 
užtaria jau minėtą leidinį, ir 
niekina tuos, kurie išreiškė smer 
klančią nuomonę pornografi
niam leidiniui ir jo leidėjams?

prisidėjimu prie puo- Tuo, Kun . Vien., ^eštu nuta- 
lapčių!—Pabaigoj to penkto rimu smerkiami ir tie, kurie 
nutarimo sakoma:: “-.ardo lie- gindami padorumą ir vardan 
tuvių vieningą darbą”. Tai reiš- krikščioniškos jaunimo mora- mijai plisti.

Trečią dieną dėl ilgesio jis bėgo į tarnybą- j
— Kažkas bus?. — galvojo vaši tarnautojai, pažvelg 

darni iš už rašalinių.
Tą pat galvojo ir Ponimajevas.

— Ką gi? — švakštelėjo jis Vezuvjevut
I

Tegu veja,

- ties skraistė ir nebūtų buvusi nutraukta, jei vieną 1831 
I metų rudens dieną to odžiaus sūnaus iš nedidelio 
’ Prancūzijos kalnų kaimelio sukrėtęs siaubingas vaiz 
, das. Prie kaimo kalvės, minios apsuptas, vaitojo žmo

gus. Mažasis Lui matė, kaip šnypščia ir Čirška iki bal
tumo įkaitinta geležimi deginamas jų kaimyno kū
nas, kurį, kaip ir daug kitų, tą dieną, buvo apriejęs 
pasiutęs vilkas. Paskui vienas po kito baisingai mirė 

i astuonios vilko aukos.

Kaip teisingai rašė Lui Pastero biografas Polis 
' de Kriuifas, iš šito fakto negalima <iaryti išvados, kad 
Į tas baisus atsitikimas paskatino deyynerių metų ber 
niuką tirti pasiutimo ligos priežastis ir galvoti, kaip 

; išgydyti pasiutimą. Tačiau ši nelaimė jį smarkiai suk- 
, rėtė ir pažadino jo menininko ir mokslininko gyslelę, 
į kuri vėliau padėjo išvesti mikrobus iš nežinomybės, 
į Žmonija su didžia nuostaba sužinojo, kad tos pirmą 
kartą Levenhuko pamatytos mažiausios būtybės su

skelia daug reiškinių, kurių anksėiau niekas negegejo 
paaiškinti. Kai kurie procesai, kurui vykstama sąly-- 
goja mikroorganizmai, pasirodė esą žmonėms na u din 
gi, pazyzdžiui, darant vyną, verdant alų, kiti — kenks 
mingi, sukeliantys daug žmonių ir gyvūnų ligų.

J* r JDjttiK Uietų r^kr^org^įizmų reikšmė sveikatos 
dn šimtai metų pramonei ir genios ūktai &ivo takia

VID. TARAŠKEVIČIUS

Seniausieji žemes gyventojai
Tai buvo prieš tris šimtus metų. Niekam nežino

mas olandas Antonis Levenhukas, apie kurį kaimynai 
kalbėjo, kad jam ne viskas namie, uždaręs nakčiai 
savo nedidelę manufaktūros parduotuvę, jau ne pir
mą vakarą ėmėsi savo keisto darbo. Pamiršęs šeimą i 
ir draugus, jis dienas ir naktis glūdino, dailino lęšius,] 

, pro kuriuos žiūrint, mažyčiai daiktai atrodydavo ne
paprastai dideli.

Vieną dieną šis bemokslis tyrinėtojas pro lęšį 
......... . , i-, .^pažvelgė į švaraus lietaus vandens lašą, ir jam išneti-‘ būb išnuntingsmam^ Negerai.- Ar dau^ rdkw, kad | kaktos .feprbgo VandJs

s-seikatos netektum. jknibydėte knibždėjo begalė keistų gyvūnėlių. Jie nar-'
Ir, patapnos PofiHmyevą ų petp *eleleptovas nu dė prieš ūuslebuaias Levenhuko akis, ku-}

ejp tolyn. nesuprato, kad jis įsiveržė į visai naują pa- '
“Tiktai-tataiT* — pagaliojo visi buvusieji. * šaulį niekieno dar neregėtą. Jis žiūrėjo į šią pasakiš 
Ponimajevas nusijuokė iš malonumo. Net pypte- ky gyvūnų kirbinę, nesuvokdamas, kas jie, iš kur ir 

Įėjo kaip paukštis — taip jam buvo malonui Bet greit kokia naudą ar žalą tie judrūs padarai neša žmonėms 
jo veidas pasikeitė... Jis paniuro ir išsišiepė nepakan- <r visa kam, kas gyvena žemėje.

i tos šypsena.

— Tavo laimė, kad aš tuomet buvau išgėręs. — gir
— Tavo 

aimė. o tai būčiau... Atsimeni. Vezuvjevai, kaip aš jam 
I a iškaičiau?

Parėjęs iš tarnybos namo, Ponimąjevas pietavo

j Jam gi blogai bus, jeigu rankas ant savęs .uždėsiu- 
Vienuoliktą valandą atvažiavo Velėleptovas. Ei-(Tęsinys)

Sugrįžęs namo, jis nepietavo ir arbatos negėrė../ damas pro šalį Ponimajevo ir pažvelgęs į jo blyškų, 
aktį jį pabudino košmaras. j gerokai pamenkėjusį, išsigandusį, ^idą, jis sustojo pa

Jis pakilo ir pažvelgė į tamsą. Juodos ir baltos! lingavo galvą ir pasakė:
ratinės, Veleleptovo žandenos — visa tai ėmė šoki-į _ 0 magiai tu, broleli, tuomet buvai paėmęs. Iki 
ti priešais akis, tinė suktis ir jisai prisiminė praei- teriė dar į savus rėmus neįėjusi. Reikia, broli. I;

į— Galvijas aš, galvijas. — sumurmėjo jis. — ITo-
I uok tu. asile, jeigu nori, bet nedrįsk negerbti vy- 
^aiųjų! Ką kaštavo tau pavaizduoti mašiną?

Daugiau jis negalėjo užmigti. Visą naktį iki patį 
o kankino jį sąžinės graužuliai, ilgesys ir žmonos 

\ciojimai. Rytą pažvelgęs Į veidrodį.jis pamatė ne 
e, o kažkieno kito fizionomiją, išblyškusią, išvar- 
ą, liūdną—
- Į tarny bą neisiu. — nusprendė jis. Visriem.. \ io-

. galas’ i —
1 Visą antrąją Naujų metų dieną jis paskyrė vaikš - d ima i jhamtinnėjo jis įkandin VelelepkAut

1 .. no į kampą. Vaikščiojo jis. dūsavo ir m •'JS- ’<
I '

*l> ko Jutui ’’ūtų galima revolverį gauti? Ką ši-|
> t’wcnli. tai ‘cnau jau... iš tiesų... Kulką į kak- su dideliu apetitu.

r galas...” Pabaiga

| šitaip paprastas krautuvininkas iš Olandijos An
tonis Levenhukas atvėrė duris į lig tol nežinomą mik
robų karalystę. r

Tačiau praėjo dar <
kai Levenhukas pro savo lęšius stebėjo keistus ir ne-} didelę tad visų typndį tikslas buvo nustatytą kokį 

įregėtus gyvūnus, kol Lui Pasteras atskleidė nežinios j poveikį jie daromo ne. kas jie patys yra.
. skraistę ir parodė žmonėms kokį didelį vaidmenį! tauriau)
j vaidina mikroorganizmai gamtoje. Gal būt, paslap-

t, — Nsv^mmmu CWe*ro 8, m ■— Wednesday, January 25, taro



DR. K. G. BALUKAS 
AnUttRUAIR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

Š449 Puhskj Rd. (Crowfefd 
radical feuHdfogK TeL LU 5-5444 

P/d’na ’filius pagal susitarimą.
Je* ar^siUepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

tefcH. 695-0533 
Fox Volley Medkol Centw 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58) ELGIN, ILLINOISDR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS Hi CHIRURGAS 

Wostchostor Community klinikos 
Medklnos direktorius

1938 S* Hsnheim Rd., Wostdwster, IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

ka? antrą šeštadieni 8—3 vat 
Toli 562-2727 artu 562-2728

: GI 8-0873 DR W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzia Ave-, WA 5-2671 

Valandos pagal susitarimu. Jei neat- 
yiliepia, skambinti Ml 3-0001,

TRAKŲ MIESTELIO CENTRA!

Lietuvių (R.) Bendruomenės šuolis

jaunimo reikalas, finansiniai 
ir kiti reikalai, šiame tarybos 
narių susirinkime svarstyti rei 
kaiai yra perduoti vykdoma
jam organui, centro valdyba* 
vykdyti, kuri artimiausiu me
tu rengiasi šaukti centro val
dybos posėdį, pasiskirstyti pa
reigoms ir šuoliu šokti į veik-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

°Ai padarysiu Iš tavfs didely tautą Ir palaiminsiu tave Ir tv bOM 
"Kalnai bus pajudinti Ir kauburiai drebės, bet mano pa liesti niu

rna $ neatstos nuo tavys Ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavys pastgallintis Vleipats". — lia, 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da- 
savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko

1 *k4*-” 
t f1 t 1 #
I *'

Tarybos narių susirinkime 
buvo aiškiai ir tvirtai pasisa
kyta ir nutarta ryžtingai vys
tyti L Bendruomeuės veiklą 
Be to, kalbėti, rašyti ne apie 
kitu klaidas, bet apie savo po
zityvią veiklą.

Susirinkimui pasibaigus, vi 
si jo dalyviai jausmingai 
uituoju Lietuvos himną.

Spaudos atstovi

su-

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

Visi žino, kad mirtis yra Žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
moka irai. Rašykite:

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

Mažeikai Evans

TEI-------BE 3*5893 ...PR. A. B. GLEVECKAS 
CYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W«sf 103rd Sire«t 
Valandos pagal susitarimu.DR. FRANK PLECKAS

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. T*L 737-5149 ' 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses"’ .
Y81 agal susitarimą. Uždaryta, treč

ST. PETERSBURG/FLA.
Balfas ruošia sol. Algirdo 

Brazio koncertą š. m- vasario 
įnėn. 7 dieną 6 vai. vak. Lietu-

Lietuvį, skirtą lietinius jung- vių klubo salėje. Įėjimas auka 
! ti, informuoti,’ jie pavertė jį 3 dol., įskaitant kavutę ir saldu. 

tik šmeižto prieinoDe prieš opo mynus. Po koncerto šokiai. Bal 
ziciją. Na, ir dabar jie išsijuo fas kviečia visus lietuvius atsi- 

į’^į “}sę $meižia lietuvį -daine Pašau lan kyti į koncertą. Bilietai gau-kelias naujas apylinkes, dabar j ,5 , ----- - —L fe •
taip vadinamas

organizacinius organus: tary-Į 
hą, centro valdybą, įsteigė ir-

.t"”1 j lio Lietuvyje— !Q kaip žinoma narni prie įėjimo.
šiuos didelius darb^“'4is sPaud^ orSanas >Ta ld’ Vasario raėn' 12 Lie'

kiek staptelėjo ir kvėptelėjo 
mažavilties kibirkštėlė, dar pa

šis spaudos, organas yra lei
džiamas už- pačių lietuvių su- tuvių šv. Kazimiero misijos pa
aukotus pinigus. talpose. Balfo syr. užprašė šv..

Taip neatsakingai froniinin- mišias už Balfo s. narius ir au
kų aktyvui siautėjant, L. Bend, kotojus — gyvus ir įnirusius.. L 

, ruomenės reorganizatoriai ap- Pamaldas atnašaus kun. T. De-

DILLEON AS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 
Ofiso ttWu 776-2330 

Rezidencijos telef.: 448-5545

Naujienas skaitančiai visuo
menei'yra daugiau ar mažiau 
žinoma, kad Reorganizacinę L. 
Bendruomenę į gyvenimą iš
šaukė frontininkų aktyvo ne
gailestingai, beatodairiškai vi
saip manipuliuojama L. Bend
ruomenč: visai pašlijusi jos sidairė į L. Bendruomenę nu
veikia, prarastas autoritetas, sigyvenusius, ją suskaldžiusius 
Atsirado gyvas reikalas geibo- bet neapsakomai dideles am-i . . v.x. - . • K , v ,
ti Bendruomenę nuo galutino bidjas turinčius suskaldytos ■ SLL4
jos sunaikinimo. Tad ir susior Bendruomenės vadovus, gal jie 
ganizavo atsakingų, ilgame- kartais dar ir susipras. Sup- 
čių Bendruomenės veikėjų gru ras išeivijos tautinio solidaru- 
pc, kuri ryžosi atstatyti Bend mo būtinybės reikalą, pajus 
ruomenės 
joje teisę 
mokratinį 
reomenės

į sidėjo prieš keturis 
1974 metų pavasarį.
' L Bendruomenes reoryani- 
zaloriai nedelsiant sudarė nau 
ją L-B-nės statutą, tvirtai at- 

i __• > » j___i__ «•. • .

autoritetų, atstatyti 
ir jos veiklos de- 
principą. L. Bend- 

reorganizacija pra- 
nfetus

DR VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos; 
Ofisas 2652 WEST 5vth STREET 

TeL FR 8-1223
OFISO VALU pirau antrad., treėiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir -kitu laiku 

pagal susitarimą.

remtą į demokratinį organi
zacinės veiklos principą- Pa* 
čią L. Bendruomenę įregistra
vo J. A. Vajtftyhię įstaigose, 
paskirose valstijose, kur tik gy 
vena ir veikia lietuviai. Lietu
vių Bendruomenė valstybėje ta
po juridinis asmuo.

Reorganizatoriaj nedelsiantP. ŠILEIKIS, 0. P,
Aparatai - Pr^ezai. Med. ban
dažai, SpegialrpoRaiba kojoms. 
(Arch Support^ ir t t

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Į veiklą. Taryba sušaukė šuva- Jonas Balkonas. Per pamaldas 
žiavimą praeitų metų gruodžio giedos sol. A. Brazis, pamaldo- 
mėnesį. Kaip jau buvo spaudo se ir koncerte dalyvaus Balfo 
je rašyta, suvažiavimas buvo c. valdybos pirm, Marija Rudie- 
visapusiškai pavykęs: darbiu nė. Valdyba
gas, ryžtingas ir darnus, gau
sus dalyviais. Tarybos pirmi-

‘ ninkąs, vos lik. spaudoje sus-{ 
kambėjus šio suvažiavimo gar 
s ui, sušaukė tarybos narių pa
sitarimą, kuriame dalyvavo ir 
centro valdybos atstovai

šis tarybos pasita

tautinio solidarumo atsakomy 
bę, bet deja... Vietoje pozity
vaus mosto, reorganizatoriai 
girdėjo ip spaudoje skaitė tik 
Bendruomenę nugyvenusių, 

, fiontininkų aktyvo šūkavimus, 
ir neužtarnautus šmeižtus, gra 
sinimus. Na, ii 
laukė teismo, 
Bendruomenės
rius!? Tenka w w -------
Amerikos lietuvių istorijoje ši žiemos oras buvo neapsako Namuose, 6422 South Kedzie 
toks atsitikimas, kad viena or‘ mai blogas, į šį susiridkimą at Avenue. Chicagoje. Pagrindinį 
ganizacija paduotų kitą į vie-j vyko tarybos nariai net ir iš pranešimą padarys Algirdas Ka
tos civilinį teisiną, yra pirmas- kitų valstijų. Kas aiškiai įro- sulaitis, atvykstąs iš Clevelando; 
atsitikimas, jis yra* giliai že- j do Bendruomenes -reorganiza • konferentals bus Altos pirm, 
minantis ip skaudinantis lieti

Kasulaičio paskaita
Amerikos Lietuvių (Tarybos 

valdybos visuomeninių reikalų 
komisija rengia diskusijas te- 

.ma: Lietuvos bvla Helsinkio ir 
1 * iij Belgrado konferencžjų šviesoje, 

n as įvy- ’ Diskusijos pyks š. m. vasario 
reorganizato* Lo Tautiniuose namuose sau- ,mėn. 5 d., sekmadienį, 3 valJ.j 

pastebėti, jog sio niėn. 14 d.- Nežiūrint, kad ■ po pietų Lietuvių Tautiniuose į ;

8

pagaliau, susi-
užvesto prieš

vio širdį! Na. o L. Bendruome Į sveikintiną 
sudarė ir pagrindinius, naujus’ nčs spaudos organą: Pasaulio j

SAIDAS DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LALDOJLMO ĮSTAIGA-

l’eu: Y Arši 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

torių neeilinį organizayinį ryž- dr. Kazys Bobelis ir Altos vice- 
į ryžtą. ‘pirm., dr. Kazys Šidlauskas.

Tarybos susirinkimą atida-* Visuomenė kviečiama gausiai 
rė pats tarybos pirmininkas, dalyvauti. Alto Informacija 
dr. VL Pliopiys. Jis visus pale-j -----------
vietė į darbą šitokiu šūkiu; — Indijoj valdžia uždarė 4-ris 
**Jei nedirbsim — pralaimė- laikraščius. Jai atrodo, kad ga- 
sim. ir visi.gėdą užsitrauksim.* Įima apsieiti su mažesniu 
Dirbkim !r- šis jo darbo šūkis* skaičiumi.
buvo visų priimtas^ skardžiu 
ir ilgu plojimu. Susirinkimui 
pirmininkautid)uvo pakviestas 
ir pirmininkavn tarybos vyk
domasis vicepirmininkas, A. 
Juškevičius, sekretoriavo — A.’2. I

1 j Repšienė. Susirinkime buvo
Į nuodugniai apt irta tiesiogine
j. L. Bendruomenes veikla, jos 
- uždaviniai; švietimo kultūros 
, darbas. Spaudos informacijos^

2646

Ml West 63rd SL Chkagu. III. 60629 
Taief.: PRoapert 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Tel fonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Driskių 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9718 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1313

PERK KAUSTYMAIMOVING 
Leidimai — Pilna aporauda 

1EMA KAINA .
R. JERSNAS 
Tėl. WA S-SDS3

“LIETUVOS AIDAI”
KAZS BRAZDZIONYTt,

PROGRAMOS VEDĖJA
W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM SaL ai 8:00—10:00 p. m.

W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Telef - 778-5374

Chicagos Lietuviu Suvąlkiečiu Drau
gijos metinis susirinkimas įvyks penk
tadieni, «lūšio 27 i. 7 v. v. Vyčiu 
salėje, 2455 W. 47 St. Nariai prašomi 

______ v atsilankyti, nes yra svarbiu reikalu 
•i i '______________________aptarti ir jau laikas užsimokėti duok-reikalas. Atidžiai svarstytas jes E, Strungys

IBI V'

NARIAI:
Chicagot
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

nilatlon within walls and -er fl- 
in«r xs weR w in earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The tvo Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back toto the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Cejntenergy "76."

Thz ^replaces acere supplied 
by Home Craft*. Zuc, Floral 
Parle, Nan York. Heal Slater 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc„ located in Mt. 
Pleasant. lot no. manufactures 
a complete line of built-in. 
freestanding and mall-

Ings Bank. Its *CentcncrKy 
'78*' house was built to demon
strate the r vny practical ways 
of conscrvrtr energy. The to
tal additional cost of thos* 
ImprovcmctU »s approxi
mately >4.0*^ . . . projected to 
be amortized within 4 to 5 
yean through reduced ex-

5SEMCVE THE PIUEAPFLE FROM BOTH SHELLS. HALVE 
FRUIT VEMGTUWbE. SUCH OFF COKE (TOP POCTVdH ) (H 
OF EACH QUARTER. CHUNK FKUlT. PUT BACK N THE 1^

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
then any typical suburban 
home; Bui it incorporates en
ergy -savinr Matures in de- 
sign, matenxls, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 56 percent. It 
h«i two h”tt-eirculatinc 
Heaiilator F replaces (right), 
designed U» draw room sir in 
through the lewer rents, 
warm ft and then re-direct 
the heated *ir back into the 
room.

The mor? effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
eave up to ore half the cost of 
beating and oolinx our homes.

TO a/rAfJDSERUE. FEES# PINEAPPLE

G9ovj TH AT A FLINT AHO FRBH- 

LOOKING PINEAPPLE HA$ FOUMJ 
A HOME 1N YO'JR KHLHEM ,Y0U 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAYTO OJTANP SERVE 
TW$ rELKACY.WW-.IT^lXPHT 
BE EASIER.

MOVING
Apdraustai perkraustymas 

H įvairių amvmų.

ANTANAS VILIMAS
[ Tai. 276-1882 arba 376-5996

SUSIRINKIMU

TĖVAS IR SŪNŪS 
MABQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU $-2345-8 

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnkall 3-2108-8TRY5 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AlKSTft TUT0M0BIL1AMS PASTATUI

G>AY THE PINEAPPLE ON r?s 
SIDE .WITH A LAROE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BCmOMTHROUGH THECKOWU.

*i?6 REMOVE THE FRUIT, 
INSECT A CURVE? KMIFE 

CLOSE TO THE SHELL ANO 
CUT AU. THE W^AWIAU

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. UTUANJCA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

BUTKUS ■ VASAITIS
14*55 So. 50th Avė-, Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

m* So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YAnb 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET RKpublk 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE 1 VliilnU 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo« HiiK 11. 974-4411

«54 So. HAL6TED STREET Phooe: TArdi Mill
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iINGA NAUJA KNYGA
pau- rieKinias žmogus padaromas tik 
‘tra- darini beįeisiu vergu, bei dvasi- 

; kkiimu. Kai prievartauja.
s žmogus priešinasi, tokį už-j 

psichiatrinėj įstaigoj (ka-* 
iv), tariamai “perauklėja” 
mistinėje dvasioje...

.įrištai siekia visą pašau 
riglemžti. ko, žinoma,-nie- 
ne' us Rus:škas:s komuniz 
-si'jimsta ir giliau, brenda 

i komplikacijas su opoziciją.
___ _ ........ Dabartinis ix>lševikų komuniz- 

kompetencijoje vertinti šią puijmas nieko bendro neturi su Mar 
kią knygą, kaip tokią, tik noriu i kso politinie filosofija.
savo įspūdžiais pasidalinti su ‘ Rusiškasis 
“Naujienų” skaitytojais ir pa-į fizinė liga ir 

pers- žmogui, kuris 
tokio šiauraus

Tuoj po Naujų Metų iŠ 
dos išėjo teisininko Petro 
visko nauja nyga iš serijos 
tai ir Creda, pirma knyga 'Trim 
šviesa ir tiesa”. 211 psl. Spau
dė Morkūno spaustuvė. D a ik 
Jono Trlčio viršelis. Kaina ne
pažymėta. Tiražas 1.0* 0 egz.

Reikia manyti, kad autorius 
yri pasiryžęs ir toliau rašyti 
aktualiais ir visuomeniniais 
klaus*m us. Ta’gi galima I 
ir daugiau knygų. mano

e?.

komunizmas yra 
dvasinė mirtis 

negali toleruoti 
režimo, praėju-

tarti kiekvienam knygą 
kaityti.

ši P. Stravinsko knyga yra j siu amžių žmogaus kančių tęsi, 
niums daug svarbesnė už 
premijuotas blevyzgas. Ji 
niai turėjo atsirasti knygų rin-1 
koje todėl, kad ji nušviečia 
opius mūsų egzistencijos ir mū
sų saugumo klausimus laisva
jame pasaulyje, jau nekalbant 
apie pa vergtuosius kraštus. į 

Knygą skaitant kyla baimė,kad 
komunizmo demoniška politi
kos mašina taip toli nuėjo, kad 
grasna visam pasauliui, visiškai, 
nejuntant atsidurti komunizmo 
pinklėse, prarasti savo neprik- ■ 
lausomybę.

Po II-jo pasaulinio karo ko
munistų užmojai tampa realy- - 
be. žiauresnio despotizmo pa
saulis dar nematė, koks dabar 
yra už Geležnės uždangos. Anot 
autoriaus: “Romos imperijos 
laikais vergai gladiatoriai mir
ties arenon eidami, privalėjo 
imperatorių Klaudijų pasveikin 
ti už suteiktą malonę — mir- , 
tj”. ' ’ j

Komunistai daro dar blogiau, 
ir žiauriau. Iš žmogaus atima 
viską, kas jam yra brangiausia, 
— jo sąžinę, tikėjimą, meilę sa 
vo šeimai ir žmogui, įvaro bai
mę visko bijoti, niekuo nepasi
tikėti, tiktai savo despoto klau 
syti ir jį liaupsinti, šitaip iš-

visa mo dar žiauresne forma.

i Knygos turinyje yra suraSy- 
1 ta 12 dalių, skyrių ir poskyrių.

Plačiai gvildenami ir mūsų pa
čių politiniai ir kultūriniai klau- 
smai, k. v. Vlikas, Lietuvių Ben j 
druomenė. ALTas, ir k. Auto-| 

'■ riaus stilius labai patrauklus, 
, lengvas skaityti. Pradėjęs skai
tyti, negali sustoti. Tai reta 

'.knyga mūsų politinėje literatū- 
‘ roję. Reikia manyti, kad Petro 
; Saravinsko knyga -gali susilauk 
į ti antros laidos, jeigu mūsų vi- 
; suomenei būtų tinkamai prista-j 
tyta. Kiekvienam patariu šią

- knygą perskaityti ir geriau su- ; 
prasti gyvenimo situacijas, ku
rios kiekvieną supa, tiesioginiai 
ar netiesioginiai liečia.

Mikas Šileikis

i

— Jonas Gužaitis, Cicero, Ilk, 
atsiliepė į Naujienų platinimo 

’ vajų ir, teigiamai vertindamas 
jų darbą bei nusistatymą, užsi
sakė jas vieneriems metams. 
Prieš apie dešimt dienų geras 
jo draugas atkreipė mūsų dė
mesį i p. J. Gužaitį ir prašė jam

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

CEŽim American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio, 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.

gūniLs. Justinas Mackevičius Jr.. 
dabartinis bendrovės preziden
tas ir tarybos pirmininką, yra 
Ištarnavę 35 metus. Eugenijus 
Petkevičius* viceprezidentas ir 
skyriaus vedėjas, yra ištarna
vęs 30 metų. Buchalterijos sky
riaus tarnautoja Emilija Bra- 
nauskas ir namų prievaizda 
Wayne Shimanis yra ištarnavę 
po penkis z metus. Bendrovės 
turtas yra virš 380 milijonų do
lerių ir ji turi devynis skyrius 
įvairiose Chicagos apylinkės 
vietose.

— A. Plečkaitis iš Cleveland, 
Ohio, išsikėlė į Fairlawn, toje 
pat valstijoje. Vladas Civinskas 
iš Marquette Parko išvyko porai 
savaičių atostogų Į Juno Beach, 
Fla.

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l .

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BALTAS SNIEGO PARKAS
I 4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau- 

$38,800.
PALIKIMAS — 5 kambarių 18 me

tu mūras ir garažas. įrengtas beis- 
mantas,, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, grafoje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi - šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamate nu
pirksi! , $40,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušu medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. -Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900. ’*

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. - > > *

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 ; jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
Virtiniai QQ—Aio i,. TCaHtia Sft4.2OO. coo oaažidiniai 83-eia ir Kedzie. S64.200.

15 M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2^ mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akrą.

— George Shatas išrinktas 
South Side Builders draugijos 
vicepirmininku.

— Prof. A. Zubrys išrinktas 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų- 
savanorių Toronto skyriaus pir
mininku, V. Kazlauskas — sekr., 
St. Banelis — ižd.

— Pabaltiečių Studentų S-ga 
atgaivinta Illinois universite-: 
te, Champaign, m. Brian Besek 
išrinktas pirmininku, Arūnas 
Rumšą — vicepirm., Daina Si- 
drytė — sekr., Mara Dukats —- 
ižd. Manoma steigti bendrą tau
tinių šokių grupę ir suaktyvinti 
politinę bei kultūrinę veiklą, 
tikslu kelti savo pavergtų tautų 
reikalus. ?

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

prenumeratos pratęsimą ir už 
ta proga prisiųstą $7 auką. Dė
kui tos apylinkės tautiečiui, už
sisakiusiam Naujienas viene- 
riems metapis ir įteikusiam $2 
už kalendorių, bet pavardės prh- vė. būtų pavadinta lietuvišku 

rą žinią apie naują prenumera- šiušiam neminėti. Visi skaitytO- 
yisiems jai prašomi remti Naujienas ir 

jas platinti. Visi lietuviai kvie
čiami su jomis susipažinti ir 
užsisakyti. Platinimo vajaus 
proga Naujienos siunčiamos su
sipažinimui 2 savaites nemoka
mai.

— J. Barkus, pensininkas iš imas 1978 m. sausio mėn. 29 
Cicero apylinkės, pratęsdamas^- val. ryto, šv.-Antano 
• v it -• i ’<• f i TUis anksto prenumėratą, atsiuntė 
$7 auka. Po du dol. kalendo
riaus proga atsiuntė: Stasys Ged 
gandas iš Kenoshos, Frank Kal
vaitis iš Lowell, Ind., S. Mockus 
iš Santa Barbara-ir ponia Marija

pasiųst Naujienas susipažinimui- 
Dėkojant mūsų naujam prenu
meratoriui už dėmesį ir greitą 
bei teigiamą atsiliepimą, o jo 
geram draugui ir geram tautie
čiui už atkreipimą dėmesio, ge-

— St. Catherines lietuviai da
ro žygių, kad viena miesto gat-

torių malonu skelbti 
skaitytojams.

vardu. Tuo reikalu rūpinasi 
KLB skyriaus pirmininkas A. 
Šetikas.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd Sti, Chicage 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

— Albinas Gess iš. St. Peters
burg, Fla., atsiuntė tokį laišką: 
“Mano prenumerata baigiasi va
sario mėn., bet aš skubu apsi
mokėti, kad jums nereikėtų siųs 
ti raginimo ir daryti nereikalin
gas susirašinėjimo išlaidas. Ra
site $40. Tai $30 už metinę pre
numeratą, o $10 lai bus auka ir 
ženklas, kad Jūsų pastangos yra 
vertinamos ir remiamos. Lin- Į 
kiu Jums visiems dirbantiems- 
ir rašantiems geros sveikatos”. 
Dėkui už laišką ir už auką.

— Alfonsas Pieženis iš Hot 
Springs, Ark., prenumeruoja 
daugelį .laikraščių ir visus juos 
remia. Dėkui už ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir už $8 
auką.

CICERO
HELP WANTED — MALk 

Darbininku RtlHi

JAV LB (R) Cicero Apylin
kės narių' visuotinas susirinki-

parapijos salėje, Cicero, III.
JAV LB (R) Cicero
Apylinkės Valdyba

KLAIDOS PATAISYMAS
Naujienų 1978 m. sausio mėn.

Mason iš Yucaipa, Cal. Dėkui j 24 d. Nr. 19 straipsnio <‘Saulė’: 
visiems.

—Teresės Waitkutes iš Chica 
gos pietvakarių spalvota nuo
trauka buvo įdėta Sou th town 
Economist sekmadienio laidos 
pirman puslapiu apžiūrint Elliot 
Balter modernią skulptūrą “Flo-

antroje pastraipoje, 9-je eilutėj,; 
vietoj žodžio — Chromosferos, 
turi būti — Fotosferos.

v BRICKLAYER
Experienced Mason 

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave.

An Equal Opportunity Employer

titti I I O————

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose graft, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

Tai. 927-3559

62—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $9S pusmečiui automobili# 

Liability apdraudimas penslnlnkaro
Kreiptis

4445 Sc. ASKLAND AVI. 
52X775

MAINTENANCE
MECHANICS

— A. Zakys, Cleveland, Ohio, 
specialiu laišku atsiuntė penki
nę už kalendorių- Ponia St. Ma
kauskienė iš Somerset, NJ, tuo 
tikslu atsiuntė $3. Dėkui.

—Dėkui Petrui Zdanavičiui iš 
Marquette Parko už ankstybą

♦ Lietuvos Atsiminimų ban
ketas, Chicagos vyčių ruošiamas 
Lietuvos nepriklausomybei pa-

wer Woman Nr. 1” Beverly Art; injngĮų bUs VaSario 5 d. Marti- 
centre, 2153 ,W. Ill St. Paroda n imi p šaipi p 2500 Wp<u 04th 
tęsis iki sausio 31 d.

— Standard Fed. Taupymo ir

nique salėje, 2500 . West 94th 
Place. Svečių susipažinimas pra 
sides 4:30 vai.,, vakarienė 5:30

Skolinimo B-vė specialia sueiga ^Bus pagerbtas solistas
ir iškilmingais pietumis pager
bė ilgamečius bendrovės parei-

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amerlkc< lietuviu dienraščio cteifėjua bei HetuvlŠkof spaudos plrmū- 
ana ir atliekant būtina* partijas ^nežinia lieturvbėf linkimai ikel- 
Mamų Kaujienu platinime vajus.

<AUJEKNOS tvirta! rtiri ir kovoja iš LUtzras tr Mvwi Urtyrii liim, 
Bedamos ir aeridėdu^ į sandoriui tr akuptntiii ir ji Ixilio 
ttEUliS.

SAUJIKSOS palaiko Tisas lietuviu demokratines Jrupea, pi bendru iBjtftB- 
djas ir remia tLfų lietuviu bendruosius darbus bei tikiluv

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
ckelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvoj Ir joi žmonių gerovei, riekiant visuotino lie- 
eutiškų reikalų renestM*.
KAINUOJA: Chicago]* Ir Kanadoje matams — $30.00, mato — $1LM, 

trims m4n. — $130, vienam man. $3.06. Kito** JAV tiatow mafama 
— $26.00, puta! metų — S14jD0, vienam min. — $230. Virienlu*- 
M — $31.00 metams. Susipažinimui riunčlama savaltf xmekiMl

Prašoma. naudoti žemiau esančią atkarpą

M ARD A NOREIEIENfi r/
Z6O8 Wert 6$th St, Chicago, HL 60621 • TeL WA 5-2787 

Didelis padrinkimei ftres rOilet Mlrlų prekhk ' 
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

aim

Algirdas Brazis. Pagerbime da
lyvaus daug garbingų asmenų. 
Meninę programą atliks solis
tai. Iškilmėms vadovaus Mari
ja Rudienė. Bus šokiai. Visi lie- 

, tuviai kviečiami dalyvauti. Vie
tą užsisakykite skambin darni 
Jonui Evans, 737-8600. -(Pr.)

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background 
conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other 
plaut machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE. 

An equal opportunity employer

WATCHMAN

of

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtt

Pardavimas ir Taisymas ’
2444 WEST 4W» STREET

I REpuHlo 7-1M1

M. I I M K U I 
Notary Public 

INCOMB TAX SIRVICI 
4259 S. Martrmd. T*L 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, flminty 
BkvlatimiL pildomi pilietybė! pra

šymai ir kitokį blankai___________

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St. 

Chicago, HL 6060g

Q Sinoči*6oL ?4&vJIeny yrtnrmw*!*!, fubllkJtoJo 
v*jau* progs p*rem<j*roa5 betuviiką spaudu.

Vajaus proga praiau siųsti N*njiena» dvi savaites rosipaii- 
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDt IR VARDAS

ADRESAS

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUITti <j|FT PARCELS SERVICE

1381 W. 4-ttt St, Chka««, fIL *0427. — TH. WA M7J?
$«, HaUtM R, Chlcafa, 111. «46t. — T*L tSMSM

♦ Ateinantį ketvirtadienį, 
sausio mėn. 26 d., 2 vai. p. p. 
Gage Parke Fieldhouse patalpo
se šaukiamas Lietuvių Pensinin
kų Sąjungos Chicagoje susirin
kimas. Nariai prašomi atsinešti 
nario knygutes, į kurias bus įra
šomas nario mokestis. Susirin
kimo programa bus patiekta 
vietoje. (Pr.)

willing to work any shift.
6 day week.

Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 

Steady work. Previous work record 
will be checked. Must read and write

English.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer.

4. II » I—

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Art-
ČbiMgpTT«l Y A 7-5MC

IJETUVIŲ TAUTINĖMS kapinėms 
reikalingas darbininkas (didžiumoje 
lauko darbai). Pastovus darbas, ge-, 
ras atlyginimas. Reikalinga turėti sa- / 
vo tranšportaciją. Dėl daugiau infor- Į 
maciju kreiptis į Stanley Kazlą.

Tel. 458-0638.

BEST THINGS IN UFE

f I ,>11 Frank ZipolU

GA 4-S6M

Valdyba REIKALINGI MAŠINISTAI btaZe Farm Lite Insurance Company

Jau kuri/ laikai atspauadlntą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Aferose myga aprašanti paskutinių iK) (18SL1909) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir Jų atliktus darbui 664 pat Kaina 
$10. Lšleido Amerikos Lietuviu Lrtorijoa Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atnžhvęf HetuTla, ptatot 
lietuvių kolonijos, Jų raorgantaoto? šaipo? draugi jot, rtatytoe baž
nyčios, Įsteigti laikraščlaL kurių tiso buvo 121. 41 teatro draugiją 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytialal Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokomental katalikiškų, aocaillstinių. laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigti* mokyklos tktitykina, ban
kai ir kt.

Norintieji šl< knyga įrigyti, prašomi parašyti **kl arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pašiurti:

1739 So. BalrtM St, Chlcaro* HL

SKAITYK P^TS IR PARAGINI
KITUS SKAITYTI
« i n.fm c-

KELP WANTED — FEMALI 
Darbininkių Reikia

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

Experienced only. Excellent be
nefits, good pay, private parking.

C. T. A to door.
Apply in person:
EVERWARE, INC.
1601 S. Indiana Ave.

6634800

Kviečiami į mūsų sparčiai augan- ■, 
Čia įvairiu užsakymu dirbtuvę — Job 
shop, esančią priemiestyje.

Mums reikalingi patyrė asmenys] 
prie engine ir turret lathe darbų. 
Labai geri priedai. Labai daug virš
valandžiu. .

Reikia mokėti rašyti angliškai.
GEARS & SPROCKETS

2625 W. 16 St.. Broadview
Teirautis angliškai.

Tel. 344-6188
Visiems lygiu galimybių darbovietė 

M/F

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pRji rleatoieti, 
IXnrJ taUHnlnH 

Chk*<o>NORMANĄ
26X5828 

(puifot) ir 
677-8489

185 North Waboh Anam

t - MAUJUudl CHUM k JANVAJff n, m




