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IZRAELIO
BE NAMŲ IR BE TĖVYNĖS
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1975 m. gegužės 20 d. Kaune, 1 
liaudies teisme, su teisėju Ste- SOVIETAI RUOŠIASI PULTI 
ponavičium priešakyje, pade- VAKARŲ EUROPĄ PRADŽIOJ 
dant Kauno Lenino rajono vi-1 BE ATOMŲ
daus reikalu liudininkams, ma-! .

... ‘ v * f CiilCAGO (o-T.). — Sovietu
T *- Sąjunga, kaip parodė Brpoktagi

raktame Povilas Pevlulmto - Institut(> stlrfi iSt(Mn<) t<)_ 
Aa stengiausi paauk,nta: ture. ; _ kurj ti„ka Vak„„
OTr gyvenamą w pnr^>-1 Eur<)pai |t) t(lkia viska nai; 

kinančia jėga, kad nei nebe- 
planuoja neišvengiamai greitu 
laiku pereiti prie branduolinių 
ginklų karo.

Instituto paskelbta studija7 
rodo, kad Sovietųr-taktinių oro 
jėgų statyba pradėta tuoj po! 
1960 metų trumpam branduo- ! 
liniam karui, dabar yra moder
nizuota plačiu pasirinkimu pa
tobulintų karo lėktuvų ir gnklų. 
“Ir šią dieną rusai, pirmą kar
tą apsiginklavę tinkamai _ ka
riauti modernų, nebebranduoli- 
nį karą, nebūtų priversti tuš 
tuojau pereiti prie branduolinio 
karo”, baiga Brookings savo 
studijos išvadas.

stravimui ploto užteko, tiek Lie ’ 
tuvoje, tiek už Lietuvos ribų. 
Mano paaiškinimu niekas nesi
domėjo, nesidomėjo ir mano liu 
dininkais. Jų niekas neapklau
sė, o tik stengėsi kuo greičiau 
nuteisti. Nuteisė vieniems me
tams griežto režimo pataisų la
gerio pagal LTSR, BK 212 str., 
kaip neregistruotu pasu gyve
nantis ir dirbantis pavyzdingas 
darbuotojas su pagyrimais, gar 
bes rastais. Bausmę paskyrė at
likti Lietuvoje Vilniaus lage
ryje^

1976 m. balandžio 25 grįžau 
iš bausmės atbuvimo vietos su 
nukreipimu gyventi pas žmona, 
prisistačiau pas Kaimo vidaus 
reikalų inspektorių, kur buvau

natinio nusikaltėlio taisykles. 
Tikrumoje ir buvau teisiamas 
kriminaliniu, pridengiant uoli
nį.- Paša gavau, o registruoti 
pas, žmoną atsisakė... Ir vėl pra 
sidėjo kryžiaus keliai... Dau
giau nieko nebliko, vėl vykti į 
Kalingrado sritį,Černiachovskio 
miestą, nes . ten gyveno pažįsta
mų. -Susiradau gyvenamąjį plo
tą. .Tada kreipiausi į čemiachov 
skio vidaus rikalų pasų virši
ninką, dėl priregistravimo. Jis 
pareikalavo, kad pase būtų išre 
gistravimo antspaudas, ko nepa
darė pasų darbuotoja Lietuvo
je. . Viršininkas, grąžindamas 
dokumentus, įsakė vykti į Lie
tuvą pas žmoną ir registruo
tis , . • • -

Lietuvos Kauno ir • Vilniaus 
vidaus reikalų ministerijos “di
dieji vyrai” šaukdavo, jei neiš- 
vyksiu iš Lietuvos vėl sodinsi
me, bet jau ilgesniam laikui...

Su pakeista pažyma vėl grįž
tu į čemiachovskį. Viskas ge
rai, tik vieno nėra, Lietuvos įs- 
tatymiškumo... įsakė važiuoti į; 
Lietuvą ir prisistatyti priklau
sančiam, Lietuvos vidaus rei
kalų viršininkui, kad priregist
ruotų kur gautas pasas ir kur 
gyvena žmona...

Vienų esu vejamas iš Lietuvos, 
kitų pas šeimą į gimtąjį kraš
tą Jei išmatavus kilometrais, 
gal jau ir žemės rutulį baigčiau 
apvažiuoti. Kaip tuo viskuo su
prasti tarybinį įstatymą?

(Elta)

f FIDEL CASTRO BROLIS

Raulas Castro, Kubos apsau
gos ministeris ir Fidelio brolis, 
tik per klaidą nebuvo užmuštas 
mestos sprogusios bombos, ku
rią metė Etiopijos armijos disi
dentai. nepatenkinti savo vyr. 
vadu Mengistu Haile Mariam, 
su kuiriuo Raulas važiavo drau
ge. Bomba pataikė į antrą au-; 
tomoblį, kuriame važiavo ir tos] 
bombos buvo užmušti šeši ku-l 
bičiečiai ir' rusai.

Spėjama, kad Raulas buvo at 
vykęs prižiūrėti kaip tvarkosi 
Etiopijoje 2,000 Kubos karinių 
patarėjų, kareivių ir dakta-

KALEND0R2LIS

Vasario 1: Brigita, Severinas, 
Eidvilė, Brukšvė, Gytis.
Skirgaudas.

Saulė teka 7.04, leidžias 5:04
Orofiahis, wlgk

Oberammergau miestelis mažai kam buvo žinomas iki 1934 metu. Dabar j Pietų 
Vokietijos miestelį kiekvieną metą suvažiuoja tūkstančiai turistu, norintieji pasi

žiūrėti į vaidinamas Kristaus kančias.

TARIASI TIKTAI DELEGACIJŲ V.ADAI, 
NARIAI NETURI KO VEIKTI

Egipto diplomatai išsiuntinėti į užsienius, 
pats prezidentas planuoja skristi į Amerika 

KALBAS. Egiptas. - Izraelio krašto apsaugos ministeris 
‘ Jzer Weizman antradienį atvyko Į Kairą, kad galėtų pradėti pa
sitarimus. u m raukius šių metų sausio Įg dieną. Atskridusieji ap
sistojo pasirinktame viešbutyje, o pasitarimus pradėjo tiktai de
legacijos phmininkas. Jis tuojau susirišo su Egipto krašto ap
saugos mm stenu gen. Mohamed Gamasy. vyriausiuoju Egipto 
kariuomenės vadu. Savo laiku gen. Gamasy yra vedęs pasitari
mus su Izraelio karo \ adais paliauboms pasirašyti, o dabar jam 
tenka vadovuii karo komisijai, kuri bandys susitarti su Izraeliu 
laikos sutarčiai aptait ir pasiršyti.

i

Kodėl pasitraukė 
Kanados prokuroras

Tuo tarpu tariasi tiktai misi
jų vadai. Izraelio karo ininiste- 
ris Weizman susitiko su Egip
to ministeriu Gamasy. vadovau
jančiu Egipto karo komisijai.

SATELITO SUDEGUSIUS LIKUČIUS
Jie naudojo šunų velkamas rogutes, apsnigtais 

siaurės Kanados
EDMOTON, Bi C. — Kanados pakraščių sargybos ir krašto 

apsaugos ministerija, nepajėgdama surasti šiaurėje nukritusio 
sovietų satelito, paprašė amerikiečius, kad padėtų jiems surasti 
bet kokius sovietų satelito likučius, jeigu juo> būtų galima sura
sti. Kanadiečiai ir amerikiečiai kelias dienas ieškojo satelito li
kučių, bet ne taip lengva juos surasti dideliucse plotuose, 
tančius liepsnos rutulius daugelis matė, bet tfcsliai nustatyti 
nadieciams nepasisekė.

Amerikiečiai naudojo savo 
metodus

Kanadiečiai buvo apskaičia
vę, kad liepsnos rutuliai turėjo 
nukristi į Yellowknife ežero van 
denis arba į jo pakraščių suša
lusias žemes. Į darbą buvo įt
raukta Amerikos aviacija, kuri 
negalėjo nustatyti nukritimo 

| vietos. Jie tarėsi, kaip ir kur 
ieškoti. Kanadiečiams ir ameri
kiečiams teko padaryti kelias 
klaidas. Jie nemokėjo tinkamai 
skaityti jautrių radiacijų 
Šančių instumentų. Jis 
tebėjo” didelę radiaciją 
kur jos visai nebuvo.

Atrodo, kad surado matema
tikai

Numstyta, kad sovietų satelito 
likučius surado 2 jauni amerikie 
čiai, paskirti šiaurės Amerikos 
miškams ir miško gyviams pri
žiūrėti.

paramą.
Taryba ir

Tas stiprina mūsų viltis ir bu
ria naujoms jungtinėms las- 
vinimo pastangoms.

į Amerikos Lietuvių Taryba jau
baigia ketvirtą dešimtmetį ryž
tingai vadovaudama Lietuvos 
laisvinimo1 darbams. Nuoširdus 

Įs-viū už -ri^keriopą -moML- 
t aviškos. išeivijos 
Amerikos Lietuvių
šiuose sukaktuviniuose metuose 
visus nuoširdžiai kvieča jungti
nėmis jėgomis. l>endru darbu ir 

laukomis burtis į Lietuvos lais
vinimo gretas To laukia rusų 

(okupacinio jungo iškankinti pa 
vergti broliai tėvų žemėje. Lie- 

o tuva vėl turi būti laisva ir ne- 
John (priklausoma. Laisvės kovą visi

Krin-
ka-

žiaus Mike Momley, kilęs
Arizonos, Mėsa apylinkės 
antrasis buv* 28 metų — --------- ----- - —
Mordhurt, kięs iš Illinois, Roch j ^tingai tęskime ligi galutinio 
Island. Jiedu naudojo šunų vėl- laimėjimo’ Kuo būsime ryžtm- 

juos tuo sėkmingiau laimėji- 
teritorijos uio susilauksime, kuo daugiau 

tarom skirsime lėšų, tuo labiau 
galėsime išplėsti laisvinimo

karnas rogutes, nešusias 
nurodyta iiaurės 
kryptimi.

; Jiedu pirma bando aptarti, ką 
OTTAWA. Kanada. — Kana- atvykusieji izraelitai nori pa- 

diečius labai nustebino vyriausio siūlyti ir ką jie galės nutarti, 
prokuroro Francis Fox pareis-j Pasitarmus ir susitarimus tur 
kimas parlamentui, kad jis at-j rėš patvirtinti abiejų kraštų vy 
sistatydino iš savo pareigų. 39 j rįausybės.
metų amžiaus gabus prokuro-Į Karo misijų pirmas oficialus 
ras. artimas premjero Irudeau I posėdis gali prasidėti tktai vėlų 
draugas žinojo, kad bręsta na u- ‘^ahtradenio vakarą, tuo tarpu 
jas skandalai .
naują bylą premjero Trudeau : nariams nėra ko veikti. Jie nu- 

, tarė pasinaudoti egiptiečių pa
siūlymu ir pažiūrėti į įdomes
nes Kairo ir jos apylinkių vie
tas.

Jeigu krašto apsaugos mini
sterial Weizmanui pavyks susi
tarti su Egipto karo misijos pir 
mininku gen. Gamasy, tai vaka
re prasidės pirmas posėdis. Jei
gu jiems nepavyks susitarti, tai 
Izraelio delegacija galės apžiū- 

! rėti piramides ir Egipto mu- 
Iziejus bei meno galerijas.

Amerikos atstovas Alfred 
Atherton atskirdo į Egiptą pir
madienio popietę.Jis tuojau pre 
zidento ir artimųjų jo patarėjų 
buvo priimtas, kad galėtų iš
klausyt i pačių paskutinių Izra
elio pasiūlymų taikos deryboms 
vesti ir sėkmingai jas užbaigti.

kabineto nariui. Jis nenorėjo 
laukti, kol opozicija iškels skan 
dalą viešumom Vakar jis pats 
papasakojo visą reikalą.

— Prieš kelis metus man te-J 
ko susipainioti su vedusia mo
terimi,— pareiškė jis parlamen
tui, — kuri tapo nėščia. Teko 
jai daryt abortą. Priimant ją į 
ligoninę, aš pasirašiau josios 
vyro vardą ir pavardę ligoninėn 
priimame dokumente. Paskuti
nėmis dienomis šis faktas iški
lo aikštėn.

Premjeras Trudeau apgailes
tavo, kad jis neteko gabaus ir 
teisingo prokuroro. Įdomu, kad 
parlamento opozicija norėjusi 
prokurorą paskandinti, tap pat 
apgailestavo, kad prokuroras ra 
do reikalo atsistatydinti.

Kas jiens nurodė kryptį? darbus. . Lietuvos žmonės to iš 
Manoma, kac tai padarė Ameri-imūsų laikia.
kos matemaika. visą laiką ati
džiai sekę bsikraipantį ir že
myn krentaitį sovietų satelitą 
945. Jie žin>jo satelito kryptį.

5.5 MILUINŲ ZULUSŲ
.VADAS PIETŲ AFRIKOJ

JOHANNESBURG. — Zulusų 
genties vads . Gatsa Buthelesi 
praėjusį sekmadienį pasakė 
10.000 juodžių miniai, kad jie 
savo kovoje dėl rasinės lygyvės 
baltųjų valdomoje Pietų Afri
koje priėjo kryžkelę.

Pusšešto milijono Zulusų gen 
tis yra skaitlingiausioj! gentis 
Afrikoje. Gatsa pasakė: “Mūsų 
pareiga yra remti mūsų užda
ryto Afrikonų Nacionalinio 
Kongreso tėvus steigėjus ir jų 
įpėdnius, kurių vieni jau yra 
mirę, kiti ištremti, kai kurie in- 
karceriuoti, tradiciją paalikyti 
tos milžiniškos kovos dėl išsilai 
svinimo.

Masinis mitingas, į kurį Gat-} Lietuvos nepriklausomybės pa- mūsų tautą keldami balsą te- cija nustačiusi, 
sa Buthelesi kalba sutraukė, j skelbimo, atkuriant laisvę mū- levizijojb, paudoje, susirinįki- 
įvyko vienų juodžių gyvenama-j Sų tėvų žemėje. Užpildykimeimuose. Atrinkime, kad laimė- 
me virš milijono Soveto mieste, sales tos garbingos sukakties iš jimas tepa^ekiamas tik didelių, 
skaitomas didžiausiu bet kada kilminguose minėjimuose. Drau ryžtu ir npalūžtančiomis pas- 
ten buvusiu. ge giliai jauskime, kad šiandien tangomis.

----------- j lietuvis savo žemėje negali gi e-. Mes nesaie vieni. Lietuvos
— Meksikiečiai, apsidžiaugė, I doti himno, kad už laisvesnį žo-} žmonių taiso apsisprendimo tei 

kai patyrė iš sekretoriaus Bob dį jis brukamas j kalėjimą, darjsė pabrėžtatarptautiniame Bel
grado forme, kur ambasado
rius Arthu Goldbergas ir sena-Įštų ir nustatė,

sta Maskvos kolonija, kur sve- torius Robrt Dole ryškiai pažyjčiai kavos turėjo pesticidų.
’ ** —i—- -----**-]mėjo, kad Lietuva, Latvija iri ----------

Amerikos Lietuvy Taryba, 
Dr. Kazys Bobelis, pirmininkas

užra-

ten, apskaičiavo o smukimą, imsis-i PestltidU dSf TSIldS 
ma žaliose kavos

tė kurioje veto j e degantis sa
telitas turėj> kristi ir ] 
amerikieciars važiuoti nurody
ta kryptimi Jie abu buvo nu
gabenti į lipninę, kad gydyto-! 
jai nustatyti, ar satelito radia
cija yra pakeikusi jų organiz- 

•mą. Pasirodo, kad jiedu buvo
Tai buvo 26 metų am-Jsvekl

DIDŽIOJI MUSU SUKAKTIS
Šiemet susilaukėme ypatin

gos sukakties — 60 metų nuo
Protestuodme prieš tas ne.; 

teisybes ir cruvinas skriaudas

Bergland, kad Amerikai reikia bo vergų stovyklas ar beprot- 
trijų milijonų darbininkų. Ne- namius, kad Lietuva yra paver- 
trukus jis išaiškino, kad Meksi
kos žurnalistas nesuprato sek-
retoriaus pareiškimo. Sekreto
rius ieško būdų, kaip kontro
liuoti Uų£ų darbininkų jvažia-

timieji musų brolius ekonomių
kai išnaudojajcultūriškai skriau 
džia ir siekia užslopinti lietuvų 
patriotinius polėkius rusifDou

pupelėse
WASHINGTON,— Senatorius 

Gaylord Nelson (D-Wis.)„ pasa
kė, kad arti pusės importuotų 

(žalios kavos pupelių, kaip tyri-* 
mai parodė, tebeturi pėdsakus 
parazitams naiknti pesticidų, 
kurie JAV yra visiškai uždrau
sti vartoti arba yra leisti ma
žais kontroliuojamais kiekiais.

.Maisto ir Vaistų Administra. 
kad pesticidai,; 

kiek dabar jų vartojama, nesu
daro pavojaus vartojams. tvir-! 
tina FDA, patardama,, jog ka-l 
vos pupelių spirginimas arba 
nuvirinimas pesticidus didžiau
sia d almi sunaikina,

JAV nuo 1974 iki 1977 metų 
tyrė 55 nuošimčių kavos devy
niolikoje kavą auginančių kra- 

kad 45 nuošim-

Sovietai i Etiopiją 
gabena daug ginklų

Kubos avacijos lakūnai, var
todami Sovietų atsiųstus Etio
pijos diktatoriui karo lėktuvus, 
beveik visą parą bombardavo 
Harar miestą, kuri antrą kartą 
somaliai sukilėliai buvo užėmę 
ir antrą kartą iš jo pasitraukė, 
Harar yra svarbus miestas Oga 
den kalnuotos dykumos rytinė
je dalyje.

Sekretoriaus pavaduotojas Athe 
rton tris dienas Išsikalbėjo su 
Izraelio premjeru ir užsienio 
reikalų ministeriu. Prezidentas 
Sadatas nori iš Athertono pa
tirti. kaip toli izraelitai nori ei
ti ir ko iš atnaujintų pasitari
mų galima laukti. Atrodo, kad 

į Izraelio kabinetas gerokai su- 
! valdė premjerą Begin ir uždrau 
dė jam naudoti priemones, ku
rios gali pakenkti pradėtiems 
pasitarimams su Egiptu.

Prezdentas Sadatas, išsikal
bėjęs s n Athertonu, tuojau iš- 
si 11;; 3 ;iej o įta k ingesnius u žsie-

Estija yra>kupuotos, kad JAV 
nepripažįst jų įjungimo į So
vietų SąjuĮą, ir šios valstybė* 
tolį • į nepjfiekasaraybę.

— Amerikos karo vadovybė 
įsakė paruošti daugiau šaudme
nų Vokietijoj esantiems Ame- 
rfkafc karimu.

Diplomatų turimomis žinio-lno reikalų ministerijos tamau- 
mis, Somalija, neseniai išvariu. i tojus į arabų valstybes. Pats 
si kelis šimtus sovietų “specia-1 prezidentas Sadatas planuoja 
Hstu” karo patarėjų ir šnipų. | savaitgalį praleisti su preziden- 
dahar atšaukė iš sovietų apie 11 u Jimmy Carteriu Camp Da- 
400 savo studentu, kurie turijvid. stovykloj. Egipto preziden- 
apleisti Sovietiją. tas viskas ro-’tas. grįždamas iš Washington©, 
do santykių tarp SSSR ir arabų planuoja sustoti keliose Vakarų 
blogėjimą. Europos ir ir šiaurės Afrikos

_______ valstybėse. Jis informuos užsie- 
_ Prezidenetius Carteris yralnio valstybes Apie planus Arti- 

pasiryžęs pranešti prekybos benlmųjų Rytų taikai.
drovių atstovams, kad praeitų* ------
metų prekybos deficitas buvo Irano šachas mirties baus- 
penkis kartus didesnis, negu bu mę pakeitė 30 metų kalėjimo 
vo 1976 metais. Didelis defrci- < karininkui, teikusiam žinias so
fas silpnina dolerį- vietų agentams.



gražiai kalba. Motina ttūlneai: 
Į — Kunigėli, rodos, nei aš kei-1 
kiu, nei tėvas keikia, tai iš kur. 
tie velniukai, rupūžiukai galėjo 

t išmokti? -
Vedybų romantika

— Ar teisybė, kad vedei labai t 
1 romantiškomis aplinkybėmis?

bū-

Saugokit, panele. 
Pijoko barnelio. 
Pragers mane ir tave. 
Ir inatušės kraiteli 
Tėvo pasogėlę... (Tędny®)

Nepažįstu Charles J. Allen, Jr, nežinau kas ji® yra

LIETUVOS PAVERGIMO DORUME
ree klausytojams pareiškė, kadi 
galima sustabdyti valdžią nuo Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalu

’didinimo inliafcijos spausdinant 
’perdaug pinigų. Reikia tik su-

Arėjas Vitkauskas dary ti privačią instituiją su teise
MODERNIU laiki1 2LN1OS lels^ Puxi^us rLm8tyniauti su bet perskaitę® šią įžangą pagalvojau, ar ji® būtų tokiu

• Viena Coįorudo valstijos ėiant infliąijai, juokdariai iflti-į 
moteris pareiškė savo valią ir.do netikrus rublius. Vietoj grs- 
norą po mirties būti sudeginama sinimo bausmėmis pinigų dirbė- criminal” kaltinimas nėra man jokia naujiena. Tuo vardu 
anat laužo, tačiau net po mirties jams bei jų platintojams, buvo nuo 1946 m. Maskvos radio ir komunistinė spauda pakar 
susidūrė su įstatymais bei pot- • įrašyta: - -* j^**-*^ — .... . ** * • 1 ”
varkiais. Tos valstijos Oro Tar- geresni už mūsiškius?”...

gy- šos Kontroliavimo Komisija nu
statė, kad deginti liekanas ir 
atlaikas yra nelegalu, taigi jai 
reikėjo išsiimti leidimą. Tuo pat 

gra- laiku tos pat valstijos naturalio- 
Tiškevičius užsimanė stos gamtos komisionierius Ru- 

vesti. Pagal tų laikų Lietuvos ’ ger Clark buvo sulaikytas už ne- 
bajorų papročius — ieškoti žmo legalų ir nevietoj 221 svaro at 
uų Varšuvoje arba Maskvoje,*matų išmetimą. National Rc- 
Tiškevičius nuvažiavo į Varšu- Į view žurnalas, pranešdamas šias

j Girdėjau, kad pavogei savo 
’ simą žmoną.
j Tikra teisybė!

Ar jos tėvai uesivijo?
— Vijusį-
— Pasprukote?
— Ne. Pasivijo ir dabar 

vena kariu su mumis.
Seniau ir dabar

Žemaitijos dvarininkas 
grafas

.valdžią. Kadaise Rusijoj s!*“-, kriminalisto žodžiu mane koHoję®, Jeigu ne anas mano
Ala n t infhoiifil nmlznųriui -* • * ** -

pareiškimas apie slave labor camps. Man mestas “war

iMODERNI MOZAIKA IK MAGAKYClOS!
I Dėsto RIMAS NERIMĄVICIUS ,n- I

vą, susipažino su milijonieriaus 
dukra ir ruošėsi ją vestL

Viskas gerai sekėsi, kol vie- 
j ną dieną jaunosios tėvas paklau-

KuoI^. Aūa4!?ai yra to tinai vadina beveik visus exilus iš komunistų valdomų 
. I kraštų, visą antikomunistinį pogrindį, visus aktyvius an

v žinovą, tįKomunistus. Kuriame nors krašte kavoją prieš savo 
.. . krašto valdžią komunistai vadinami laisvės kovotojais ir 

panašiais žodžiais. Tie šaltiniai ir mane daug kartų ko- 
antikomunistinis pogrindis yra vadinamas banditais ir 
panašiais židžiais. Tie šaltiniai ir manę daug kartų kė
liojo nekultūringais žodžiais. Vieną tų žodžių, iš ten ar 
ne, kartoja Charles J. Allen, Jr.

Charles J. Allen, Jr. ir Jewish Current turėtų žinoti, 
-- ------------- - kad žmogų kolioti, priskirti jam blogą jo nepapildytą 

LAP1 IR BLUSOS i darbą, yra ne tik nekultūringa, o ir nusikaltimas. Jie va-
’ V* I r - - m- ■—_ ■ 1 -T 4—r -B •*» A.

— O kaip Tamstos finansai?

— Geri. Aš turiu tūrio vieno Įjektus. 
milijono vertės, — nesakė Tiš
kevičius, bet truputį pagalvojęs 
milijonierius vėl klausė:

— Tai, tur būt, skolų neturi?
— Turiu, bet labai mažai — 

j tik trupučiuką. Jas visas į krū-

Mikė Melagėlis Amerikoje tojo, žiūrėdamas į galvas už- 
j v. - r - . Ivertusius svečius, laukiančius

Kartu »u kitau rtvutmtau aUjiiai4kleidiUnt ma_rgopalvlų 
vauavo Amerikon viii vysk. M°;
u«įiw-v^įį^ rait, ^4-lr _ Ko lu
! f *!£“ <« J“ to-to/giįu, kaip du mllijoMi.?
utOa..WtaMrai.lt, para.iuūpipiu. Mik* * 
Guvu* Viuci ir kiti. Kas juos. 
paząsta rr xmo jų nuotykius { 
Amerikoje, prašomi parašyti į 
Mozaikai. Aš<pažįstu Mikę Me-1 žiūrovus apgavau, žiūrėk, aš vi- 
lagėlį ir žinau jo keletą nuoty-pai neturiu jokio parašiuto... 
kią. i Kadangi draugas išgelbėjo Hi-

) kę, tai jos nuotykiai bus dar ap- 
į rašom

Pigai iio kraite jaunimo pa- Į VgikJo_ 
proČius Mike įsigijo draugę. Vie
ną vakaru jiem> sėdint salione 
ant sofos, staiga užgeso elektra. 
Jie abu buvo patenkinti ir ty
lėjo. Pagaliau Mikė prašneko:

negaliu matyti savo rankos vjr 
ridi prieš savo akis... 1 • V

— Kaip tu gaii ją matyti, kad 
tu ją ten neįtikai, ~ at&akė jam 
mergaitė.

Moderniais laikais buvęs prez. 
Carterio administracijoje Biu- 

k , . • -k 1. džeto direktorius tapo turtingu,— As juokiuoju nas viiui tucs. . , .... . r ?imdamas milijonines paskolas 
ir jas atiduodamas.

Turtas ir sveikata

TelžiŲ PHumpis ~ ^ad jūs5 «imi*
j naitis ,buvo turtingas ir jums 
; paliko didelį turtą? — klausė 

rv o r, . -ax į žingeidi kaimynė ir gavo tokį at- 
Dirvos 3 nr. Pagirnyjč AuSre- “ o

lė Ličkutė, pradėdama 1978-sius, į 
pro praeities įvykių plyšius, žiū-; 
ri į ateitį:

štai laikas-^-krioklys Niagaros— |
Gyvenimą neša iparnais,
Ar-blOgosMianelėš, ar geros. 
Jos visos pavirsta sapnais.

žinias, negalėjo nustatyti, kas 
tiksliai svėrė komisionieriaus 
išmesta* atlaikas, gi Filadelfi
jos lietuviai politikieriai pareil- _ ______
kė, kad iiuo atveju buvo stoka nU0 jų atsiginti? Atėjo ji pas tų įrodę ir koks nors teismas pripažinęs mane tokiu 
kordinacijos, nes vienu leidimu1 upę leisti vuodegą van- esanL
buvo galima sudeginu abu ob- denin. Blusos nuo vuodegos. , T1 T , , , , „ „ , ,
: ’ ■ . szoko jai ant strėnų. Jiėmėleis-i Charles J. Allen, Jr. sako, kad aš nesu exile. Tokiu

e S. L. Whatley, 67 m. ku- U ir paskutines kojas; blusos nebūčiau, jeigu galėčiau laisvai grįžti Lietuvon ir 
nigas iž Oscala, Fla., vitai ne-fsaoko vis augžtyn ant nugaros, ten negrįžčiau.’ Dabar aš esu exile.
praneėęs savo pomėgių — paša- ant kaklo ir galvos. Lapė dar _ ,
koti apie nebūtus dalykus, riešai giliau lindo, jau tik galva maty- u Charles J. Allen, Jr. cituoja dokumentą iš Nuem- 

i U. O blusos jau visos tik ant.berg proceso, kuriame minimas mano vardas, šis doku- 
snukuczio. Dabar lapė ėmė ir;mentas pacituotas ir knygoje: “The Destruction of the 
pasinėrė visa; blusos nuszoko -European Jews” by Raul Hilberg (Quadrangei - Books, 
ant kranto, o ji iszėjo isz upės Chicago DI). ’
kitoj vietoj. ’

Vilkas žiūrėjo ir gerai matė,

Charles J. Allen, Jr. sako, kad aš nesu exile. Tokiu
i- jeigu galėčiau laisvai grįžti Lietuvon ir

ū Charles J. Allen, Jr. cituoja dokumentą iš Nuem-
paskelbė, kad Oscala nacionali
niame parke jis. visai iž arti ma
tė žmogystą. U*u tamsiais, švie
sesniais už juodus, plaukais ant 
galvos ir ant krūtinės, nedauge-

Mikei Melagėliui ir Ameriko
je patiko apgaudinėti žmones. 
Jis įsigijo palapinę, pasidarė jo
je sceną, o prie įėjimo iškabino 
tokią reklamą: “Teroras ne žvė- 
rįsl? Baisus pažiūrėti’ Himalajų 
kaląūdse sugautas, žvėris Trip-, 
tizas, pavojingiausias iš visu.’*’

Kai žingeidžių žiūrovų prisi
pildė pilna palapinė. Mikė už
ėjo ui scenos ir pradėjo nežmo
nišku balsu cypti, kaukti ir mau 
roti. Po to jis išbėgo į sceną ir 
išsigandusio balsu šaukė:

— Greitai iš čia visi nešdmki- 
tės lauk, nes žuonas draskantis 
Trip!Iras pasileido...

VUi žmonės išlakstė, paten
kinti, kad Jnoč Triptiką* nepa- 
SMT1Q.

— Kažkada jis buvo turtin
gas, bet prieš mirtį jam nieko 
neliko. Matote, pirmąją gyve- 

Į nimo pusę jis praleido krauda- 
.: mas turtus ir pagadino- savo 

sveikatą, o antrąją gyvenimo 
pusę jis praleido visus pinigus 

Svarstytos, stovyklos, kongresas ■ betaisydamas sveikatą.
Lr aibės kovų, plepalų,
Veiklos nenurimstantis biesas, 
Miražai pigių veikalų.

Klaidinantys premijų pokštai, 
Po Laurais palinkus galva. 
Veikėjų pūtimosi bokštai. 
Akiračių storas šuva...
Kas amžina rodo* šiandieną.
.Rytoj pelenų pelenai — 
Kramtai tą erozijos krieną 
Ir taip pats save praganai.
G laikas — krioklys Niagaros - 
Vis stumia senyn ir senyn.
D mintys apniuko negeros. 
Bet mo ten’s... eina jaunyn I

Gyvenimo mokykla

Tėvas ir motina keikdavo,

Draugų dialogas
Du draugai važiavo į darbą 

miesto autobusu ir abudu de
javo, kad sudaužė savo automo 
kilius. Vienas sakė:

— Tu galėtum padaryti gerą

kiu veidu< JI turėjo paplokščią 
veidą ir nosį o akys buvo giliai 
akių duobutėse*, šio kunigo pa
sakojimas kelia dar didesnį įta
rimą, nes tuo laiku Texas vals
tijoje buvo Mpterų konferenci
ja, kurioj dominavo Moterų iš
laisvinimo ir panašių organiza
cijų elitas. Cicero miestelio pir
mosios pusės antroji pusė per sa 
vo kalbėtoją pasididžiuojant 
pareiškė, kad petį didžiausią me
lą praeitais metais pasakojo vie; 
nas lietuvis vienuolis ir levitas 
apie patriotų “—
liūs prie altorėlį ’ 
nimo centro čikagi 
buvo priimta užj L _ 
paskelbta Draug^ ir niekuomet 
neatšaukta, nepąs 
bei duotų pa reiškimų.

įrytus Išpuo
šei prie Jau
joje ir visa tai 
gryną pinigą

t protestų

*

Mikė įstojo į parašiutininkų 
mokyklų ir dalyvavo išleistuvių 
šventėje. Visi mokiniai veik 
vienu laiku iššoko iš lėktuvo. 
Mikė krisdamas juokėsi ir kva-

. O- 
iš jų išmoko visi vaikai. Kartą, 
staiga sunkiai susirgus tėvui, iš
bėgo į kiemą mažesnysis peuke- 
rlų metų sūdųk ir šaukė savo 
brolius:

e— Ei jūs velniai, rupūžės jūs! 
Eikit į grįčią, tėvas miršta...

Tuo laiku važiavo keliu kle
bonas ir išgirdo. Jis pašaukė 
motiną ir ją barė, kad vaikai ne-

Tu sučiulbėki volunge džiugia, »
Sugrjždama rytais prie mano lango. 
Tai saulė vėl per diena nebeges. 
Nors debesys aptemdys dangy.

(V. Joniką^ — Lydėjau viešnią vėtroje)

tantį dolerių trims mėnesiams.

— Mielai tą padaryčiąų^ jei 
i tu prašytum trijų dolerių tūks
tančiui mėnesių, 
rasis.

SAUGOKIS, MERGELE^

(Daina iš gruzdiečio knygnešio 
a. a. Motiejaus Slančiaus 

užrašų)
Smiltiniai takeliai, 
Piltiniai keleliai, — 
Žirgelį sušildžiau, 
Pątkavėle^ sudlldžiau, 
Kol panelę pasiekiam
Pririšo žirgelį 
Prie rūtų darželio, 
k išėjo panelė 

' Iš rūtų daržeko —
Klausia juodbėrėlio:
—Žirgeli mano!
Juodbėrėli mano!
Pasakyki, žirgeli : 
Koks būdelis bernelio- 
Kokia natūrėlė?
— Pažiūrėk, panele. 
Ant mano garelio, — 
Koks ant manęs garelis. 
Toks bernelio būdelis. 
Tokia natūrėlė.
Jojo per laukelį.
Pamatė kruogelį 
Kri prijojo kruogelį 
Sėdo nuo žirgelio.
Pririšo žirgelį
Prie karčemėlės. — 
Žvingavo, trinkavo, 
O jis pats bernelis.

Per dieną neėdęs.
Naujoj karčiamėlėj — 
šūkavo, rėkavo.
Karciamoj už stalo.

atsakė ant

ko

______ r šiuomi dokumentų susidomėjau, jo tekstą gavau ir 
kaip iapA blusas skandino. Jisai ‘ apie jį turiu kaiką pasakyti. Jeigu tas dokumentas yra 
tarė dar geriau padarysiąs. Ji-j rašytas tikrai kokio naziu pareigūno Lietuvoje, okupa- 
sai staeziai szoko upėn ir pasi-; cįjos metu, tai tokio, kuris norėjo savo viršininkams pa
nėręs visas, ilgai sėdėjo vande- į j veikiąs, viską žinąs ir esąs tikras, kad iš
gautų. Bet vos tik iszėjo isz įietuvo® “eka? J° ne -ementuos. Jis arba pate ne- 
vandens ir plaukai apdžiuvo, žinojo tikros situacijos, arba tokiais laike savo virsinm- 
biusos vėl visos atgijo ir kaip kus, kuriems aną raštą siuntė..Apie mane tame rašte sa- 
kando, teip ir kando vilk^ [_

Atsitinka, kad ir žmonės ma
tydami mokintą amatniką dir
bantį gražius daiktus, arba, mo-

ryti, bet beturėdami mokslo 
darbą sugadina; o be supratimo 
gydydami ligas. ligonį numari
na.

(Iš. Pamokslai Iszmintiea ir 
Teisybės 3-čios laidos 1906 m.)

koma:

“The Bishop has already read front tile pul pita of 
y- j all chuches in Kaunas a message in wich the population 

are called upon to cooperate loyally and in diacipihied man 
ner. This message pas also published in the press. Briz- 
gys also interims tb direct all priests personally hot to en
gage in any vay in politikes.

Bishop Brizgys has forbidden all priests from, inter
vening in any way for Jewa Several Jewish delegations, 
who came to see him personally requesting his interven
tion with the Grennan authorities, were tuned away by 
him. In the future he will not alow any mor® Jew® to co 
me to him”. /

Man nereikia rausti šį dokumentą skaitant ir nerti-

yra gyvų keli tūkstančiai Lietuvos žydų gyvenusiųtuo 
laiku Kaune, Amerikoje ir Karaboje yra ^ydų gyvais iš
likusių vienuolyne, ar klebonijoje. Yra laisvame pasauly-
je gyvų virš 200 katalikų kunigų, kurie tuo metu gyveno
Lietuvoje, yra apie 60.000 pasauliečių tremtinių taip pat 
tuo metu gyvenusių Lietuvoje.

Aneme cituojamame dukumente yra kaikaa pana-
■ • f • *•«***• • ra. *

Atsi&uikimasį gyventoju*

tis visus grįžti prie ramaus darbo. if- normalaus gyveni-

mano. Po juomi pasirašė eilė asmenų. Tai buvo padaryta

pastatytą ne vokiečių, o rezistencijos. Vokiečiai vėliau tą 
vyriausybė likvidavo.

Lietuviams atrodė, kad ano męto sąlygose toks at~ 
sišaukimas buvo naudingas. Metai rusų okupacijos toro- 

Sd ? metais Lietuvon atbėgu lenį, de^rtacija j

• si. eina ranka rankon bu velniai*, lietuvių deportacijos birželio mėnesį 1941 m., internuotų
• Geografų draugijoj nariai'1*^ masinė8 Žudynė® rusams pasitraukiant iš Uetu-

pasakojo, kokiuose, kraštuose vos įvykiai buvo sukrėtę (had shaked) visą
jie buvo ir ką ten matė.' Nauja- Žmonės slėpėsi miškuose, laukuose. Išlaisvinti ka
sis narys po kiekrieno pasako- ■ liniai pradėjo ieškoti juos kankinusių, kiti — organ ryj- 
jnno ris sakydavo, kad ir jis ten vusių masines žudynes, deportacijas. Stovį tauto® priešą- 
£l^'ogn,n™ ir pareigos pašaukti taonee rimtin.
nas senas narys. “Gerai ueži- iNer3 k° dept1’ “ Vienafi lietwis tikėjosi, jog votie- 
na u. nes pro ją mau teko tik pra- čiai bus i humaniškesni ir išmintingesni už Rusijos kc- 
važiuofr, aisakė naujasis. I munistus. Deja, greitai visi pamatė, kad Rusijos komu-

• Pasitaiko, kad kai kurie nizrnas ir Vokietijos nazismas skiriasi tik vardąis.
pradžios mokyklos vaikai geriaul (Bus daugiau) ’ ' < 4 i v.
moka piešti, negu kai kurie auk- ' ' - * *

■ šias meno akademijas baigusie-

Ekatiky Ir Striptlxo f*rb4|<nw:
H fyvtnlma vataidį.

• Sako, velnias bijo kryžiaus 
ir maldų. Gal komunistai taip'

• Danguolė Si ūnaitė savo uždarinėja bažnyčias. Vadina- tūkstančiai lietuvių dingusių be žinios, masinės

gą taip “dainuoja” 
užmigti, jeigu ma^u žvaigždes 
tavo akyse? Man 
ka senoji dainelė 
go”, nes galima dai

surrealistiniu eilėr|čiu apie mie 
Kaip man

eriau patin- 
‘Noriu mie- 

i Liojant šokti.
# Dail. Vida Kr 

šydama apie dail.1 
rodą New Yorke, 
sako:

— Apie prancuz 
žiau žinau. Bet žiau. kad lie 
tuviai ūkininkai v; 
gių nevalgė, gal Ii 
-gyvatę su dcglifH

olaitytė, ra- 
žflfons pa 

irp kita ko

virtuvę ma

liy ir srai- 
niarinuuta 

srė.

< Sekso pamokos Mokyklose Hi menininkai. Kam tada lan-Į VTJS1 LIETI TVTAT BIZNIERIAI z ’
"’ ‘•-y-* 7^- “ri 1 niilijo- įkyti meno universitetą, jeigu GARSINKITE^ NAUJIENOSE1 niilijo- |kyti meno universitetą,efektingos: per meti 1 niilijo- įkyti njeno universitetą, 

uas nėščių mokykkh nergaičių! J nieko neišmoksti? Don Pilotas
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E. JASICNAS

Šaulių Sąjungos aviacija Lietuvoj
Augant ir stiprėjant šaulių ei- pirmųjį lėktuvą pats įs 

lėms ir aviacinei idėjai plintant įbesuspėjo: lėktuvą jam nupirko 
lietuviško jaunimo tarpe, iškilo [ir padovanojo Amerikos lieLi- 
reikalas slelgti šaulių S-gus avi-J vi ai. 
acijų. , “ Į

Sklandymo sekcija
Amerikon lietuvi

193-1 metais. Dar
Artilerijos dirbtuvėse Šančino- no žygio metines n 

se (Kauno priemiestyje), 1936 rikos lietuviai Brook’; c 
m. rugpjūčio įnėn.4 buvo įsteig- gė Dariaus-Girėno v??1 
ta ti-ta priešlėktuvinės apsaugos klubą. 193S ni. . 
šaulių kuopa, ir prie-jos netru- Lietuvos Nepriklausor i? >c 
kus. buvo suorganizuota sklan- statymo 2() metų, ir 
dymo sekcijai Sekcijos vadovu renv žygio 5 metų sų 
buvo j. Itn. Z. Stanaitis.

šios sekcajos nariai 1937 m. 
pasistatė Br. Oškinio konstruk
cijos. pradinio apmokymo t’pr 
B R( )-I sk lan dyt u vą. Sekei i a i
kriklausė apie 60 narių, iš kurių 
25, sklandytojui G. Miliūnuį in- 
struktoriaujant, sėkmingtai „at
liko pirmuosius sklandymo bar. 
dymus Petrašiūnų smiltynuose. 
Ten jie turėjo įsirengę ir sklan
dytuvo angarą. Vėliau š* sekei- cijo^ <1 ėnos, 
ja pasistatė ir antrą sklandytu- daugiausiai P. š 
vų. J gų dėk klubų i

Kiek pažengusieji sekcijos na. nias lėšas sukelti. I 
riai.buyo siunčiami IXielu-vos buvo nupirktasr na

diniani lakūno ąpr 
toi tinkamas Tavlo 
lėktuvas, su C 
oru aušuiamu 
Lėktuvo pėrvt 
New Yprko į Kati 
kainavo 285 dol.

ga. šis klubas, su pla 
rikos lietuvių visuorn 
iiKi,.-ryžosi Lietuvos . 
padovanoti lėkt 
mintį iškėlė kiu

laitas Alekna.
Lėšų' šukė] ’.m tr 

rikos lietuvių k 
organizuoiami :h

rjcsi.nm

J

ue-

aus

>■

.ta avks esstcV mokykla

’ ina.

o

ak- 
bu- 
iš-

niėn. atgavus 
n. sau lu avi*

i ■

M uebesuspėtu. Mo hivos Aeru Kinio žinion. B»*t n< 
grupei priklauso ir trukus būvu sustabdyta ir Lit*'. 

yS. j Aero Klubo veikia, o jo Kaum*
;iv. būrio Kaune, turėti lėktuvai ir sklandytus a 
ui dar buvo suda-* liepos mėnesį buvo nuskraidia-

Panevėžyje ir Ui i Aukštagirį.
š e būriai nuosavų i Su

t baigė i

eitis

neturėjo.
riaus-Girėno sklandymo 
mokykla Aukštagiryje

>kupacija p iši
rai pradėta v\ >- 

aviacinė veik
lia. šauliu aviacijos turėtu lėk- 
įtuvų tolimesnis likimas man 

nėra žinomas.

, Laiškutis iš 
Baltųjų Rūmų

Pranas Budvyt’s, gyv. 5211 S. 
t Spaulding Avenue. (Chicago, 111.
I 60632. parašė prezidentu Jimmy 

ui. - Varna” (pradiniam ap: Carleriui laišką, liečiantį dabar
timi ir‘’Salamandra” (pa-j^nV Lietuvos teisinę bnklę. pa- 
usiems) tipu. Dar keletas’ dėkojo, kad prijungimo prie 
įdytuvų buvo remontuoja-'Sovietu Sąjungos nepripažino 

j ir prašė padėti pavergtai lietuvių 
tautai išsilaisvinti.

Baltieji Bumai atsiuntė PnAy 
nui Būdvyčiui tokį atsakymą:> 

—■ Prezidento vardu noriu t

. n; Vilniaus, buvo lenkų J
; ai /.arijos sklandymo 

K.irtu su bendrabučio,
d rbluvių pastatais, ša u Į 
-ai atiteko apie 11 skinu’ 

(pradiniam a p ■

gana c k- t į, atvirų kab.-nų, žemasparnį 
pritaikytą akrobatikai K. L. 3" 

Lietuvoje tipo lėktuvą, su Hirth H. M. 59- 
..s. ki lnesnėje savo oru aušinamu 100AJ 4.cilinderiis 
karjeroje JAV-se P. varikliu. Lėktuvo perskridhno 

greitis buvo 19(> km/vai., pilnai] 
pakrautas svėrė 750 kg., ga 
be nutūpimo nuskristi 700 
.(3^ vai.). Turėjo visus 
lojo skridimo prietaisus ir 
vo pritaikytas sklandytuvų 
vilkimui. Kainavo 38.000 litų.

Šaulių S-gos 20 melų jubilie
jaus proga. 1939 m. šaulių būrys 

vok iečių firmoje

į.s'žyniė';) kaip vienas 
ių škra dymo insttuk- 
agyveniiuą pelnė

aviacinės tarnybos. Buvo-vedęs], 
lleiuvaite Birutę Klimaitę, ir au
gino sūnelį ir dukrelę. Profesi
nėje srityje —- buvo įsigijęs tran
sporto pilolo licenziją, aklojo 
skraidymo pagal instrumentus 
ir skraidymų egzaminatoriaus toje pačioje

Aero Klubo sklandymo mokyk
lą Nidoje, sklandytojų laips
niams įsigyti.

Aviacijos būrys-
1936 m. lapkričio 29 d. Kaune 

buvo įsteigtas-pirmasis šaulių 
S-gos aviacijos būrys. Į avia
cijos būrį įstojo 30 narių.

Būrio .tarybos vadu paskirtas 
av. Itii. A. Krasnickas-Aūdroms 
(dabar gyv. Los Angeles, Gal.).

Tarybon išrinkti: civ. lak. J. 
Kumpikevičius-Kumpikas (da
bar gyv. Hollis Hills, N. Y.), ka-. 
ro lak. virs Vacbauzas, psk. A. f ,TT , . _ _ . . r 1938 m. rugpiucio 1 d.I rbonas ir K. Tavianskas. Kon- ----" 10 i r> w• ............... ... , I Rugpiucio 12 d. P. Šaltenis,t roles komisų on išrinkti: av. kpt/ ' r_ ; j \ t- -i , xy J. , /, av. būrio vadu A. Krasnicku.
g y <LV. Tupaauskas-Tauras (da Palangos per šiaulius _ 
>ar gyv. fykagęjeh ą,s. j._ tn. . j“i£auno aerodromą. Svečią 
Obelems ir Itn. P. JŽal-į , w ..v * v r i - i -■ Jrodrome sutiko saulių av. bu-s 
taus/ s..^ įvairūs šaulių dalintai, karo>gp m

Aviacijos būrio veikla reiškė- ir civiliniai lakūnai, žymūs auk-i 
si labai gyvai, nuspręsta kuo štieji svečiai, spaudos atstovai ir! 
skubiau įsigyti nuosavą lėktų- tūkstantinė-žmonių minia. P. 
vą 
lėšų,! o joms sukelti buvo ren- vanojimo aktą. Už dovaną susi-; RetoIi Į JAV grįžo bū-‘
giami įvairūs minėjimai, paskai- rinkusiųjų vardu padėkojo šau- ^amas ^7 amžiaus Tė-- 
tos, renkamos aukos. 1937 m. lių S-gos vadas pik. P. Sala-jvaį. brofe ir L?J $u Amerikos lietuvių pado-

fuvoje. į vanotu Tavlor “Cub” šauliu av.
Aviacija Paulius susidomėjo;būrio nariai pradėjo intensvviai 

tuoj po tragingo Dariaus-Girėne j lavintis skraidyboje.
žygio. Jis buvo vienas iš Dariaus Su turimais ižde pinigais šau- 
-Girėno aero klubo Brooklyn^ lių av. būrys iš Hans Klemm fir- 
steigėjų, ir centrine ašimi,, ani^ mos Vokietijoje, užsakė dvivie-

nis per
laivu išvyko į

darė p ra nešini u s
rėno aero klubo na- teises. Eastern Air Lines pakvies užsakė dar du tokio pat tipo lėk- 
lačiajai JAV lietuvių tas, pradžioje skraidė transpor- tavus. Pinigus, apie 70.(M>0 litu. 
. Savo pranešmnio-; b’aim’s lėktuvais, o vėliau toje sudėjo įvairios lietuviškos fir- 
teius papasakodavo Pačioje-bendrovėje tarnavo oro Į mos ir visuomenė.

apie nepaprastai gražų jo p;iė-;^nij°^ kapitonu, vežiojo kelei- 
niimą Lietuvoje, apie Lietuvos, vius.

i lietuviams, ir pabrėždavo, kadi 1948 m. sausio 13 d.
ažios, taip pavyzdingai -naktį įvyko šiurj»i tragedija, at- 
iusies -ir

tuvo;

t u va išvyko
vas P. Šaltenis, kaipo I
patyręs lakūnas (turėjo komcr-Į
cinio piloto teises ir daugiausiai;
prisidėjęs prie lėšų telkimo dar-! . •. _ ... L . , , v, • , ,k [pažangios Lietuvos iis nesitikė-’del Kontrolinio bokšto kaltes,
)OP. Šaltenis i Klaipėda atwkoti?® padalyti. Už teki gražu juJo vairuojamas 1^-3 tipo kelei- 

i priėmimą, Dariaus-Girėno aerofvlnls lėktuvas sudužo apie 5 my.
, J klubo valdyba Šaulių S-gos va- ^osį pietryčius nuo Washingto- 
<‘dnį pik. Saladžiui prisiuntė nuo- į no D. C. aerodromo, kur jis te- 

‘..... ' ' Įfėjo nutūpti. Iki nelaimės die
nos, P. Šaltenis buvo išskraidęs 
7^406 vajaridaš orė. Savo būdu*

Sklandymo mokykla buvo 
pavadinta Dariaus ir Girėno var
du. Jos viršininku ir vyr. in
struktorium buvo paskirtas lak. j jums pranešti, kad prezidentas ' 
Alfredas Gysas. į Carter gavo jūsų laišką. Visno-

SiLsidarius apie 10 asmenų} met naudinga, kai žmonės lais- 
grupei, mokykloje sklandymas j vai ir nuoširdžiai pasidalina sa- 
buvo pradėtas 19ib m. birželio ,vo rūpesčiais.
1 d. Bolševikams okupavus Lie-; Jūs galite būti tikras, kad Jū- 
tuvą ir uždarius šaulių S-gą,Įsų pastangos yra paimtos dėme- 
sklandymo mokykla perėjo Lie- sin. Siegen O. School)

šaulių S-gos 20-mečio didžio. • 
sios iškilmės įvyko Kauno ka
riniame aerodrome, birželio 25 
d. Tų iškilmių proga buvo pa- į

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį senos I« 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygom 
kaina $6.00, minkšti virbeliai.

Persius rimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

ekonomiškai ėmusi jam gyvybę. Greičiausiai į šventinti ir naujai pirktieji lėk
tuvai. Po iškilmių įvyko para
das, kurio metu pasirodė ir šau
lių aviacijos lėktuvai, ore da
rydami įvairiausius akrobatinio 
skraidymo numerius.

1939 m. šaulių aviacijos bū
rys Kaune buvo jau žymiai iš
augęs ir turėjo apie 300 narių. 
Buvo pradėtos rengti šaulių 
aviacijos šventės, kuriose daly
vaudavo visi keturi lėktuvai.

Šaulių aviacijos lėktuvais dau 
gumoje skraidydavo į atsargą 
išėję karo aviacijos lakūnai. Bu
vo sudaryta ir mokinių-lakūnų 
grupė, bet dėl netrukus prasi
dėjusio II Pas. karo, pilnai pa
ruošti naujų lakūnų (pagal F.

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

j

ls atskrido įširdži^ Pa<lėkib 
Paulius jjaįtenis .

4 ' " ''■'į ->a>u »u«u,
auiius. Saltęaįš. buvp. gitpgs.; idealizmu Jr męite -Lietuvai, P. 

gesružės 23 d. Treves-į Šaltenis labai priminė Stepą Da- 
ken, Pennsylvanijos valstijoje, ■ rių. Keistu sutapimu, ir pačios 

! netoli Pittsburgo. Į Lietuvą su Į avarijos vaizdas ir aplinkybės 
m ,x. X ,x - , ... , 4 :tėvais nuvyko turėdamas pus. j labai priminė Soldino tragedija.
Tam tiksliu atsiekti reikejo Šaltenis perskaitė lėktuvo pado--tre~IU metų amžiaus '

pabaigoje ižde jau turėta apie džius, ir lėktuvą perdavė av. bu- 
37,000 litų. Bet aviacijos būrys rio vadui kpt. Krasnickui. Lėk-

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AV
Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pa®tau- į 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Raina 5150. |

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

N A U J 1 E N O S,
1739 So. Halai ed SU Chicago, HL S0608

IM i

Aviacijos būrys perka 
tris K. L. 35

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. .įsiminti, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nnotyklij 

įprašymal, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kairą $2.50.

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

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

Dangum n Ala knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
ritas knygas galimi įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus eerier 
oimginę perlaidą. * •

173S gcath Halstad Street, Chicago, HL Wi8S

TavpyKite dabar 4310
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AVERSAIr j

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St
ixee

U tomas. Grs-
336 psl Kaina $6 00 Minkyta k virt 35 06

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
_ , - *

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis. 

Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapečinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie! 

džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psk, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačlnskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančlo ir patvariai įsi kūrusi o asmens istorijai. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS JSPODŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pel. $1 50. Yra taip pst 
išversta i anglų kalba.

M. ŽoUenko SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 puri., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ad- 
torlaus pastabumą neapgauna In turisto ir agitpropo propaganda M 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. PakarklH, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina 32.

Vincas tomaiti*. LIUBLINO UN UOS SU K AKT E S PARAŠTĖJE. 
34 p<L Kaina tU50.

tie ir kiti leidiniai yra garoani
NAUJIENOSE, 1733 fe HALSTED ET^ CHICAGO, ILU M0B 

ataRaetattt derfe valmfemls arba vtaakavH palfu Ir rrld*4^**s

I I
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DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai JuoTą Adomaiti - Dėdę šerną as- 
meniskai 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. -Tie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RUKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipržinti su mūsų pirmųjų išeivių Šviesuoliu gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

| RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
NaojlenoM galim* ^aufi puikiu lrny<v, kurior ripuol b«f keklą

| ir n'-a v wlntf ar lantyrMi
Aleksandras Piki Ir likis, MES GRĮŽTAME. Įdomflg janrnj dieną 

atriroinlmal Ir įvykiu bei rietu aprasyrrjd, skaitomi kaip ro
mėnas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu Jvykiq prlrimlnL 
ir Laiko Įvykių Lietuvoje Ir Vokietijoje apraSymat ruridn- 
tyti 1 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr_ Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS.
Hats virbeliais. _ ?

•rer. vacl. Biriuką, SENŲJŲ LIETUVIUKU KNYGŲ ISTO 
RUA, T daEs 2OP, pri.. trifca — $3,00. minkštai* vir
beliais — $2.00; II dalis, 223 pri_, įrišta — $3.00. minki- 

rifeliais ________ ______ ___ _______ ___ __ _ SL06
Henrikas Tomas — TamaUuskas, LIFTUVIiKASlS PAMARYS, 

Pskalnėi ir Labguvos. apskrity g so Įdomiais aprašymais, iliu- 
riracijornis ir dokumentacija 336 psl.. kaina $6.

P. Kariones, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dalhj Uetuvo* 
partizanų buities romanas 292 poslapių. Kaina $3.

Janina Narunė, TRYS IR VIENA, jaunvstės atriminima J 
170 psl. ----- - —---------------- -----------------------

ML Gvd»'lsr POVILAS MILERIS- biografuos bruožai 233 
puri spiri • -■ —____  —. - - - ______ -

Kaycas užsakant reikia pridėt! 23 et. palte išlaidoms

NAUJIENOS,
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Pm mu Uupoml ptalfxl lt- | 
Heiz didelius darbui. Pirmi, jie pi- J 
deix Jums pasiekti zsmeniikus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padedi su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtoj 
gumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metale. T< 421^3070

Įstaigos pietuose ktemM automottlUms pAstatytl
t
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Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

(Tęsinys)

Nutraukta laisvės gija vėl buvo sumegs ta su pra-

Nuo gruodžio 
Dienraščio

Kitose JAV vietose: 
metams ____

kiečiai padėjo komunistams sudaryti gerų agitatorių bū 
rį, mokėjo jiems gerą algą ir davė maistą, padėjo bilše 
vikams suorganizuoti savo spaudą ir iš pagrindų i.'gricb 
ti visą valstybinę santvarką, kuri buvo Rusijoje Vck 
čių kariuomenės generolai visą laiką palaikė glaudžius 
santykius su komunistine Rusijos vyriausybe...

Lietuvių Taryba turėjo gerų diplomatų. Jai tuvc 
bai sunku laviruoti tarp Rusijos ir Vokietijos, b*, t

— Nikaraguos prezidentas 
Anastasio Somoza praneša, kad 
1972 melais paskelbtas karo sto 
vis galioja. Jis bus taikomas 
triukšmaujantiems. nusikaltė
liams.

— Praeitą sekmadieni nutrū
ko angliakasių . unijos atstovų 
pasitarimai su savininkais dėl 
algų. Angliakasiai reikalauja 
didesnių algų, o savininkai ne
nori mokėti. ' -

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

_ _ §var 
saugumą bei į viso pasaulio arjbu k JTa d;delė reikšmė, kad 
į atskirų tautų gerbūvį.

Konferencijos buvo Japonijoj

somybę apginti. Jie pradžioje paskelbė laikiną ko/ist.t.. 
ciją, išrinko steiggiamąj; seimą, paruošė pagrindu., u 
valstybės įstatymus ir nepriklausomai tvarkė visus vals 
tybės reikalus. Lietuviai apsigynė ne tik nuo rusų, bet ir 
nuo vokiečių. 0 kai į Lietuvos žemes pradėjo reikšti pre 
tenzijas lenkai, tai vedė kavą ir su lenkais.

Dabar WACL apima šašis 
gerai suformuotus ir keletą be
siformuojančių regionalinių jun 
g’nių. Jų tarpe pirmoji ir st’p- 
riai veikianti Azijos Tautų An- 

); Sovie
tų Pusijos paverktosios tautos,

Šių metų vasario 16 dieną minėsime Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimo sukaktį. Jeigu būtume laisvoje 
ir nepriklausomoje Lietuvoje, tai Vasario 16 dieną visi 
nepriklausomybės paskelbimo sukaktį būtume minėję. 
Daugelis ir tremtyje tą dieną šią sukaktį paminės. Ypač, 
kad šiais metais bus minima Lietuvos nepriklausomybės* 
paskelbimo 60-oji sukaktis. Lietuvoje tai būtų buvusi di
delė šventė. Tremtyje vasario 16 dieną vargu gaėlsime 
suruošti didesnius minėjimus. Vasario 16-toji šiais me
tais: bus ketvirtadienį, o ketvirtadienį dauguma turėsime 
dirbti ir minėjime negalėsime dalyvauti. Užtat laisvame 
pasaulyje gyvenantieji lietuviai Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimą minės vasario U-tą ar 12-tą dienomis, 
o kitur lietuviams svarbi šventė bus minima vasario 18-tos 
ir 19-tos dienomis.

panaikinta, o tiktai okupuotą, tiktai jėga nutrauktas 
jos suvereninės valdžios reiškimasis. Nepriklausomos 
Lietuvos paskirti užsieniui atstovai didžiųjų valsty
bių tebepripažįstami. Lietuva yra agresijos auka, apie 
kurią pasaulyje vis langiau ir aiškiau kalbama, kad 
ji turi būti iš prievartos išlaisvinta.

Pasaulio Antikomunistų Lyga ir Altas konferencijas įeidavo vieninte- 
įlis lietuvis Kanados ABN pir- 

Azijos Tautų Antikomunistų stoginės įtakos į laisvę, taiką, m frankas. Tad nepaprastai 
Lygos ir Antibolševikinio Tautų 
Bloko (ABN) pastangom^ 1967 
meta's užbaigta organizuoti Pa-

$34.00
$18.00
$ 4.00

$33.00
$18.00
$ 3 50

$16.00
$ 9.00
S 3.00

_ . . ....... . ' . (ME3C)*ir-laisvųjų-Europos vai
Naujai atvykusių lietuvių dauguma pntarė ALT0Įstybįų junginys — : 

vedamam darbui, noriai įsijungė į jį ir šiandien kartu su'Freedom Council (EFC). ; 
seniais lietuviais prisideda, prie, išlaisvinimo pastangų."’ -L šiuo laiku įeina virš. 7( 
Bet nauiai atvykusiu tarpe vra nedidelė grupelė nokti-iiva valstybių ipįvąirių tau

pusei metų ____
trims mėnesiams
vienam menesiui

Minint 37 m. Vasario 16 akto sukaktį, JAV vals
tybės sekretorius John Foster Dulles prisiminė, kad 
Lietuva turi 700 metų valstybines tradicijas. Tai visai 
kita šneka negu buvo prieš pirmąjį Didįjį karą, kai 
Lietuva buvo užklostyta užmiršties ir statoma lygio-, 
mis su kitomis tautomis, kurios kūrė visiškai naujas 
valstybes, atsiremdamos lik į vien tautų apsisprendi
mo teisę. Vasario 16 akto istorinių pagrindų daug kas 
nežinojo ir į tai nesigilino, šiandien jau gerai žinoma, 
kad prie Baltijos marių buvo atsikūrusi ir gražiai tvar 
kėši viena senųjų ir didžiųjų Europos valstybių.

(Lietuva 1953 Hr. 3) 
PABAIGA

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas, Lietuvos 
atsipalaidavimas nuo bet kokių ryšių su dusais ir lenkais, 
lietuvių pasiryžimas ginti savo žemę ir moderniai tvar
kyti visus krašto reikalus buvo toks svarbus įvykis lie
tuvių tautos gyvenime, kad jį verta atidžiau pastudijuo
ti ir paminėti Lietuviai nepriklausomai tvarkė visus sa
vo reikalus iki 1940 metų birželio mėnesio. Rusai, susita - 
rę su vokiečiais, įvedė į Lietuvą savo garnizonus, o vė
liau pasiuntė ultimatumą, per sieną pasiuntė savo tankus 
ir panaikino Lietuvos nepriklausomybę. Okupacinės so
vietų karo jėgos ir kariuomenę sekusi policija pavergė 
visą lietuvių tautą ir pagrobė valstybės administraciją. 
Pradžioje rusai naudojosi keliais parsidavusiais lietuviais 
Lietuvos valstybės naikinimo darbams, o vėliau rusų tar saūno Antikomunistų Lygą Filipinuose, Korėjoj, Taivane, 
nybon nuėjo visa Lietuvos komunistu partija. Tai pit-i (World Anti-Communist Eea- Vietname, Meksikoj, Londone, 
mas atsitikimas, visa Lietuvos politinė partija nuėjo ki-^gue, sutrump. 

tos valstybės tarnybon. Nei viena kita Lietuvos politinė 
partija nenuėjo svetimos valstybės tarnybon, o Lietuvos 
komunistų partija tai padarė. Užtat lietuviai su komu
nistais nenori jokių ryšių turėti, nes juos skaito, sveti
mos valstybės agentais. Jie dirba ne lietuviu tautos gero
vei, bet sovietų imperializmui, norinčiam pavergti visą 
pasaulį. ' . : > . •• • ; /‘A .

ad. WACL) ir Vašingtone (čia šiemet į-vyks 
Tau, t. y. 1969 antrą kartą), Brazilijoj, Vašing- 

įsteigta Pasaulio Jaunimo An- tone (D. C.) WACL konferenci- 
tikcmun'stų Lyga (WYACL). ja buvo 1972. Tada tos konfe- 
PasauFo Antikomunstų Lyga rencijos šeimininkais buvo Ame 
(WACL), galima sakyti, dabar rkan Council for World Free- 
yra v’enintelė pasaulyje išbaig- dom. 
ta “piramidė”, pastatyta prieš 
Maskvos vadovaujamą ir vie
šai ar slaptai veikiantį komen-

kų, kuriems Amerikos Lietuvių Tarybos vedamas darbas; H 
nepatinka. Jie bando išardyti ALTO vedamą dart>ą ir pag i WACL kasmet šaukia visuo- 
robti laisvinimo darbui skiriamas aukas. Laisvinimo dar-’thias narili ir prijauFančių me- 

tines konferencijas ir kitose 
vietose. Jose daugiausia svars
tomi klausimai, liečią atitinka
mo laikotarpio įvykius pasatu | 

i ar išvados ne j
tik tiesioginiai turi įtakos į air j riu, lietuvių tautiniai reikalai bu 
tikomuništinę veiklą, bet ir tie vo atstovaujami vien tik per

T:darinės T Mąrosios Azijos -- 
lįddi? Eas; SoEdarify Cuuncl
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tania; lai iš lenkų, tai iš vokieičų pusės. Budaro*
Didžiajam karui kilus, buvo atėjęs tas metas, ku- mos pastangos Lietuvą į svetimą bučių įvaryti. Del- 

ris teikė lietuvių tautai vilties Išsivaduoti. Lietuva gaĮ to Vasario 16 aktas, ištartas žodžiu, turėjo būti parėta 
Įėjo nusimesti vergovės pančius dabar arba niekada.' las jr savanorių krauju, kad jis taptų kūnu. Jis tapo 
Lietuva turėjo teisę, žmonėms įgimta, pasiremti ir lais xeprįįiausoma Lietuva, 
vės bei lygvln-s principais, kuriuos priminė pasauliui} " ’
JAV prezidentas Woodtow Wilson, tačiau galėjo pa 
sikliauti tiktai pati savimi. Nevisi narėje pripažinti, eitimi, bet iš jos nedaug kas buvo palikę valstybės šie 
lietuvių tautai teisę laisvai tvarkytis, ypač tie, kas bukoms nutiesti. Jas apibrėžė nedidelis, etnografinis pk> 
vo bent kada į jos žemę įkėlę koją. Karui linkslant įjtas, ne tiktai karo nualintas, bet ir kamynų dar 
pabaigą, joje dar tvirtai buvo įsismeigę vokiečiai, se-l karpytas. Pagrobta buvo net pati senoji Lietuvos sos- 
nųjų kryžiuočių palikuonys. Nors lietuvių tauta ir lxi-j tinė, kur Vasario 16 aktas buvo paskelbtas ir jame pab' 
vo priekyje įkėlusi Lietuvos Taryba ir į jos rankas su rėžta, kad Lietuvos valstybė atstatoma su sostine Vii- 
dėjusi savo valią, išnešiotą per ilgus amžius, būti nep- niurni, čia taip pat buvo užakcentuotas dar vienas is-

bams skiriamas aukas jie išleidžia važinėjimams ir tuš
tiems pasikalbėjimams.

Kiekvienoje didesnėje Amerikos lietuvių kolonijoje 
privalo būti iškilmingai paminėta Lietuvos nepriklauso 
mybės sukaktį. Minėjimą privalo organizuoti Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius apimąs visas politines, grupes, 
siekiančias laisvos ir nepriklausomos Lietuvos. Jeigu dar

riklausoinai, tiems 20-čiai vyrų reikėjo įkyriai tampy- toriais pagrindas: tauta, kuri turėjo praeityje stam- 
tis su vokiečiais. Lietuvos okupantais, kad nusikraty- bų valstybinį centrą, spinduliavusi į visą rytų ir va
tų betkokio ryšio, kuris aprėžtų Lietuvos savaranku- karų Europą, neateina kurti visai naujos valstybės su 
nio siekimus. \ asario 16 n u ta rymas, kaip žinome, bu- nauju centru, bet telkiasi apie didžiųjų jos kunigaikš

čių ir politikų buvusį židinį. Visdėlto ši lietuvių tau
tos teisė istorinio jos varžovo buvo j.ga sutrypta, čia 
susidūrė griežtai priešingos Lietuvos, ir Lenkijos pa
žiūros ir siekiniai: lietuviai kūrėsi etnografinėse^ o 
lenkai — unijinėse sienose. Pirmieji, pasimokę iš pra 
eilios ir gerbdami kitų teises, norėjo ir nesiekė valdy
ti kitų. Antrieji, lenkai, buvo išlaikę senos bajorijos 

didžioji valsty- dvasią, kuri veržėsi į kitas žemes, norėdami ir toliau

— Vetnamo karo vadovybe at
šaukė Kambodijon pasiųstas 

Iki Altas nebuvo WACL na- priešakines karo jėgas.

rinktinių iškilesnių visuomenės 
veikėjų ir spaudos atstovų.- Per 
3-4 dienas yra svarstomi įvairūs 
klausimai atskiruose keturiuose 
komisijose ir plenumo- posė
džiuose, Priimamos įvairios re- 
zolįucijos, bendri komunikatai. 
Tas viskas pasiunčiama įvairių 
valstyb’ų vyriausybėms, parla
mento nariams, spaudai ir įvai
riom tarptautinėm, institucijom, 
kaip Jungtinių Tautų, Lriesco, 
Popiežiui.fr t t . _

.(Bus.daugiau j

Altas tapo tame, vieninteliam 
pasauliniam, organizaciniai iš
baigtam antikomunistiniam fo
rume, lietuvių tautos interesų 
atstovu. Vien tik tiesioginiai 
priimant (buvo sudarytas pre
cedentas) lietuvius tikruoju 
WACL nariu, Lietuva tapo pri
pažinta kaip egzistuojanti vals
tybė visų WACL narių.

WACL konferencijos, kaip 
minėjau, turi didelę .reikšmę 
Jose dalyvauja 400-600 delegatų 
iš viso pasaulio. J^ tą^pe yra 
įvairiausiųpoliti-

vo draudžiamas viešai skelbti. Tiktai kovo mėn. 23 d. 
Vokietijos kaizeris Vilhcbnas JI pasirašė pripažįstąs 
Lietuvos nepriklausomybę, bet siejo tai su reikalavi- 
r -n^gsti artimus ryšius su Vokietija. Kadangi Vo 
vielija kaią pralaimėjo ii turėjo trauktis iš užimtu 

žemių, lai anas kaizerio aktas, jam pačiam dar sosto 
netekus, nubluko *r labai retai kada užsimenamas. O 
jis tuo reikšmingas, kad Vokietij

Sovietų karo jėgoms pagrobus Lietuvą, Amerikos; temą, 
lietuviai sudarė Amerikos, Lietuvių Tarybą padėti lietu-' 
viams atgauti nepriklausomybę. J Amerikos Lietuvių Ta, 
rybą, kaip savo laiku į Lietuvos Tarybą, įeina visos poli-j 
tinės partijos, išskyrus komunistus. Amerikos Lietuvių.
Taryba organizuodavo bendrus Lietuvos įiepriklausomy- t kom. Lyga (APACL) 
bės minėjimus. Lietuvos nepriklausomybės, sukakties
dieną buvo rankamos aukos Lietuvos laisvės kovai. Visi beveik visos jeinančioa į ABN, 
Lietuvos nepriklausomybės minėjimo metu surinkti pi V<iunnes Amer kos, ki-
mgai eidavo Lietuvos laisvinimo, darbams. Amerikos ne antkom saįun„aP JAv ir 
tuviai, susiorganizavę į ALTĄ, atliko labai daug didelių j canados ta p vad. NABWACL 
ir svarbių darbų. Amerikos Lietuvių.Taryba ir šiandie 
/ėda patį svarbiausią^ Lietuvos laisvinimo darbą.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto 
Orderiu kartu su užsakymu.

Toje konferencijoje lietuviai, 
po ilgų pastangų, buvo išimtinu 
būdu priimti tiesioginiai tikruo
ju WACL nariu, šiaip visi oku
puoti (Sov. Rusijos) krašlaj; 
kaip minėta, ‘yra apjungti ABN 
ir šia tautų junginys, — lyg ai 
kaip, ir laisvųjų Europos valsty

bių junginys — įeina kaip vie- 
Įaetaį į WACL tikruosius narius. 
J e nariai turi balsavimo teisę 
|ir gali būti renkamais į vykdo
muosius organus ir į WACL ta
rybą. -

« ' Taigi, lietuviai per Altą yra 
’dvigubai įsitraukę į tarptautinį 
Į - pasauTnį antikomunistinį- an
tį mperialistinį veiklos frontą. 

European Į ki šiol ABN visur ir visada vį- 
’ noktose konferencijose, simpo- 

umuose, tarptautiniuose teis
iuose, savo įvairipni kalbom 

'eidžiamam mėnesiniam žurna
le ABN — Correspondence ir 
š'aip kituose raštuose (petici
jose, rezoliucijose) intensyviai 
propaguoja lietuvių tautos var
dą, josios už laisvę ir nepriklau
somybę siekius.

Lietuviai, ilgus metus kovoję, prieš caro valdžią, su
darė Lietuvos Tarybą, kuri labai atidžiai sekė karo metu 
susidariusią padėtį Rusijoje ir Lietuvoje, 1918 metų va
sario 16 dieną paskelbė Lietuvą laisva^ ir-nepriklausoma, 
ir sudarė Lietuvos valstybę, atsipalaidavusią nuo bet ko
kių šio meto buvusių susitarimų ar karo metu primestų 
sąlygų. Lietuva pasiskelbė nepriklausoma ir pradėjo or
ganizuoti savo visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Lie
tuvos Tarybą sudarė visų politinių Lietuvos partijų ats
tovai Joje buvo kairūs ir dešinieji, centro žmonės ir vidų 
riniai. Kiekvienas turėjo teisę pareikšti savo nuomonę, 
bet visi siekė vieno: nepriklausyti ne tik nuo nišų, ilgus 
metus okupavusių Lietuvą, bet ir nuo vokiečių, kurie ka
ro eigoje sumušė caro armiją ir veržėsi Rusijos gilumom

Vokiečių kariai buvo gudresni, negu caro generolai. 
Jie ne tik sumušė caro karo jėgas, bet jie papirko Leniną 
ir visą Rusijos komunistų partijos vadovybę, kuri, gavu
si stambią sumą pinigų iš vokiečių kariuomenės štabo, 
pasižadėjo vokiečiams griauti Rusijos valdžios ir net vi
suomenės pagrindus. Iš Šveicarijos vokiečių generalinis 
štabas plombuotame vagone per karo meto Vokietiją 
pervežė" Leniną ir jo bendradarbius, kad galėtų paveikti 
rusų kariuomenę ir visiškai susilpnintų Rusijos valstybę. 
Rusai, patyrę apie šią vokiečių klastą, nušovė grafą Mir- nieji lietuviai turėtų imti iniciatyvos, ir tokį skyrių suor- lietuvių vedama kovą reikia įtraukti ir amerikiečius, kad 
bachą, pirmąjį vokiečių atstovą prie sovietų valdžios. Vo- ganizuoti. Naujai suorganizuotas skyrius turėtų ir Lie- jie padėtų pavergtai tautai atgauti laisvę.

►Irmos d. 
a Inos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams_____________

pusei metų___________
trims mėnesiams_______
vienam mėnesiui ______

bė, Lietuvos kaimynė ir istorijoje gana dažna jos kitiems ponauti. Lenkuose reiškėsi atgimę imperia- 
resorė, — pirmoji pripažino lietuviams teisę atkurti listiruai siekimai, kurie užtverė Lietuvai kelia į visą 
savo nepriklausomą valstybę. Nėra abejonės, kad kai-. Vifafiaus sritį su pačiu senu jos miestu. Lenkai nebu- 
zerio užsiminti “artimi ryšiai su Vokietija’* turėjo vo iš istorijos pasimokę, kad užimtos svetimos žemės 
reikšti savotišką uniją. Ji vis buvo lietuviams prime- sudaro kitiems skriaudą, o savajai valstybei dažnai 

rub&a prapultį.
šiuo metu nelaime yra užklupusi abi tautas, ku

rtos kitada buvo sudariusios vieną federalinę valsty
bę. Jas išliko ketvirtasis padalinimas (atsikūrusi Len
kija rėmėsi konstitucija, priimta po pirmojo padali
nimo, ir jau tada norėjo iŠ Lietuvos padaryti Lenki
jos provinciją). Vasario 16 aktas Lenkijai buvo nepri
imtinas, ir ji siekė jėga jo įgyvendinimą sukliudyti.

Šiandien nėra abejonės, kad esamos nelemties bu
vo galima išsilenkti, jei nebūtų buvę apsilenkta su ki
tų tautų noru ir teise gyventi laisvai savoje žemėje. 
Lietuvių tauta nuolat to siekė, net ir valdydama se
niau kitus krašus. Niekada ir niekam ji neprimetė jun 
go, kuris jai pačiai buvo nekartą Užkrautas ir dabar 
nepakeliamai ją spaudžia.
' Lietuvių tautos padėtis šiuo melu yra tragiškai 

sunki, kaip dar niekada istorijoje, ypač tuo atžvilgiu, 
kad ji be pasigailėjimo žudoma. Tuo nežmonišku bū
du sęvietinė Rusija nori tvirtai pastatyti savo koją 
prie Baltijos mariu. Ji turėtų ten palikti net ir tada 
kini Rusijoje pasiieiitų' režimas. Tuo atžvilgiu kone 
visų rusų mintys sutampa. Bet tai yra priešinga ir lie 
tuvių tautos aspiracijoms ir tarptautinės teisės pripa-j 
žili tam laisvo tautų apsisprendimo principui.

Vasario 16 aktu atkurta Lietuvos valstybe nėra

Ąs of December 1, 1977 
Subscription Rates:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
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Helsinkis r ra£ytojiji Icchckui Merui“ už
“Draugo” kolumnistas b. kv..!

galbūt, jau kokį penių karų’ ronxa7 •.’Stnf
kartota, kad Pabaltijo val8lv »»zj| aukšto mem0M> lygu, vei-.
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Akodo, kad tos knygos jis 
nė ra skaitęs, jei taip sako. Tik 
gaS, jau jo toks keistas yra 
meno ir grožio supratimas.

‘ Laike antrojo pasaulinio ka
bo, kokiais metais jau nebepri-

v

DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAI

Y 
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

9 9 9

'*B«t Dievo, kuris yra turtingas geilsstingumu, dėl begalinis wvu 
meiles, kuria jis mus mylėjo, kai mes buvome miry nvodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi4*. Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpati kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam. tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šlovėje.

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

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

buvo sovictanis parduotose už 
j ado gralius), išduotos, pripa
žintos ir tt. Ši karta jis sako 

! (^Draugas*’ 1977. 12 28.) : “Hel 
dūnkyje jie, tiesa, patyrė iai- 
inčJmiM (kalba apie sovietus)’ ? tXK'r'4C“~ *'*”^7 r• . . .__ ___ smienu, skaičiau vokiamų oro,

jėgų maršalų H. Goering pa
aky tų kalbų, kurioje jis paša j 

kė, kad gražiausia ir meniš- 4 
kiausia muzika yra kulkosvai- ;

, .Ižių tratėjimas. &tai, kaip kas 
supranta ir aiškina menų ir 

t grožį-
Žemaitijoje, Kelmės žydas _ 

už jo knygų (jis jų vadino ro- f 
e .■ c . T . manu) Literatūros premija bu ‘

Sonetų Sąjungos prez. L. I. \ { <- vo suteiKta. nę del aukšto jos ;

1— pokario meto sienų pripa- 
Tik kažkodėl b. kv . 

nei ' anksčiau, nei dabar, nė 
r kurto nepacitavo to Helsinkio!

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS { I b •. v • ***-•’•— - ”

w»,tch«t«r Community kUnlko* . . . parrtrafo. kas ten pasaky 
Medicinos direktorius > e

1938 K Hanhoim Rd., Wostchester, IL. 
VALĄ* VOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadieni 8—3 vaL 
Ta»: 562-2727 arba 562-2728

Re*.: GI 8-0873

’ ta apie Pabaltijo ir pokario5 
sienų pripažinimų. Kažkodėl 
jis visą tai slepia ir bijo paša-’ 
kyli "Draugo” skaitytojams,1

- Gal jis mano apie tai parašyti

DR. W. EISIN-EISINAS Brežnevui. Jcad” jis j Belgrado( STS
*i/nXrmi4 ,r» iiAVrmi ■ I l._ nOciiinl/ū Irylei TIP*’ _ . .. » -» sA^UPERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGU A

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

BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd StrMt 
Valandos pagal tarimą

* T-‘

Laidotuvių Direktoriaikonferencija pasiuntė toki ne** .. , .... , , .J ■ „ . . : . I JIS Žemaitijos žvdas ir ra- >
supratclį, mulki, nemokša ir , x ... . ,. . \ ,x. : r. ... . , so lietuviškai, nors ir nepado-visai neskaiėiusį Helsinkio ak * -- - "
tų J. Voroncovą, kadangi jis 
nesugebėjo atsikirsti sen. R. 3‘ -k 3?lx . . J . r , džiaugiasi, lietuvių jam suteik^lo c ,r umh A. Goldberg k ,jįrallSriM ^ja 
trorlyu Pobalbjo valstybų pn Foa

dąs._ Į l
| V. Karosas “Naujienose“ ra 

’ . . _ t ..į šA. kad puse tos knvgos **Strip Lų J
puslapi !r bęm^ Amenkos. ^ėitęs . ir’ padėjęs ;l |L

Š<Jį. Mano kaimviias, kuris tą yilaUm A*«ro, V,rhn. m»Winink,i ctar Ir iiandl.n juo, tanko ir 
knygą atneio pasiskaitytu Jo >• ; pd, ĮV ™.wžl4*L

pažinimo Sovietų Sąjungai. Pa 
gal b. kv. aiškinimą, jam tik 
reikėjo atskleisti Helsinkio ak-j

tŲ 1 --ir kitiems tos konferencijos

riai. Gerai, tegu, lemaitės Dai £ 
nauskienės’ užaugintas žydelis tį

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

DR. FRANK PLECKAS atstovams parodyti juodas ant _____ __ _____ r
balto, kur Pabaltijo vaistybėsj paįiausiau, kaip jam patiko.1^
. - ~ , VAiD MUJ-Mvjv/ • y

paties JAV president© G. FotcIį.^ pradėsį skaitjii -
i parašu ir ginčas-baigtas, bet> r ■ . • - .
I to jis nepadarė. B® abejo So-j

Vai. agal susitarimą. Uždaryta trei vietų delegacijos pirm. J. Vo-I

DR. LEONAS SEIBUTIS;
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
; 2456 WEST 63rd STREET 

Vai. antrad. 1—4 popiet 
■: ketvirtd. 5—7 vaL vak. 

Ofiso telėf.: 776-2880 - 
Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos. 
Ofisis 26Ž^W«Tr 5yth- STREET - 

TąL PR 8-1223
OFISO VAU: pinn., antrad^ treciad. 
ir penkt, 2-4 ir 6-8 vai. vak- Šeštadie
niais . 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą-

OPTOMETRIST AS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 w. 71 St TH. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

. “contact leases’” - .

vra pripažintos Sovietams suj į

I roncov su Helsinkio aktais 
ne blogiau susipažinęs 
‘‘Draugo” kolununistų b. kv.

Pas save namuose, sovietų 
vadai, savo pavergtoms ma
sėms gali aiškinti kaip jiems 
patinka ir naudingiau, ne< ver 
gailis vra užčiauptos burnos .. .' . , ' , t - 1S įziavime c. y

yrajV I uz

Jis numojo ranką ir «ko:
— pąm^ 

į Lysi”. Aš teįstengiau perskaity-: 
! ti tik trečdalį ir padėjau į šalį.j 
. Gal kada nors prisiyersiu ir 
j toliau paskaityti. ■

Išniekinti partizanai :

. Tokio kir-

S-^AMbitokša^Į 'vįįv™.

Kubiečiai pradėjo 
kovas Ogadene

.. XAIRQBI, Kenija. — H So 
. mali jos ’ateinančios žinios, sako, 

/' J kad ' Klibos.. kareiviai, susifor-

. Etiopiją. Diktatorius Mengistu 
yra įriUdnęs, kad tikta gerai &p 
sUarvavę, Kubos kariai gali iš- 

j gelbėti jo vyriausybę.

SUSIRINKIMŲ

(“Draugas* 1978. L 23.) ^parašė- f^;pasįį[xi^ -Hararcu fronto ruo.
4605.07 So; HERMITAGE AVENUE

Tei.: Y Ards 7-1741 -1742
Upytės Draugiškas Klubas turės■1977. 12. 11. LB. atstovi šuva- AvlaeikU -narfoda-1 Wtas DraugiAKM iuuins wires

' ’ .pirmininko dek-' -7“ ’ susirinkimu' penktadieni, vasario 3 <L
' ' rnL jfe-pajėgė išmušti Somali- J Anelės salėje, 4500 So. Tahnan Are.

F r * V ; vienos- gana 1 1 VA popiet VUi nariai kvie-
■ konferencijoje Belgrade, būtų! ■ ’W '

IiV? Wta*P- misų tremties kovai.'<1^ ■«8^-
■ • !tuwi laisves) yra Apdairi- avWa^ Ir

nis ir nediskrinuūuojąntis ben

- . , <. pirmininkn dak-
ir jie nepasakys, kad tai ne tie pasakytos kalbos ištrau- 
sa, melas. Bet tarp ta utinėj e į ^Qtent: ~ : čiami nes turim daug rei

kalu aptarti.
Po su&rinfcno bug valUc.

" ' Ą. Kalyę
-------------- : i

' lietuviu- Brighron Parko Moterų
Rciiuo —-------x-. . tioT-aTri Ami aa A i h a i Klubo ineUnL* sų^ir‘1 mainaur Įvyks vai

.Mano supratimu, niekas dau- dradarbi avimas su tėvynės oku 
giau. kaip tik kiršinti Ir nuteiki pantu ir jo/siųstais‘visokių- rū- 
li “Draugo^ skaitytojus prie4 šių (K. G. B.) agentais ir k’i-

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Tfclstcnas: L At ay ette 3-0440

•t ivę kitaip.
gali’būtMy: kv. tikslas 

kelis karius kartoti’ netiesą?

K&bie&aV gavę reikalingą 1 40 BERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Fruit-Tilled Fantasies

Sovietų /transporto lėktuvai ir-’ teje?4300’soJfahnan'Ave*Pradžia 2 
fn1ia.ii Kflhrw karine i 1 valandą-po-pietų. Po susliiniinio buš
couau ^DeneSS XŪ0os Kanus i I vaišė^ McNamee, Nut. Rašt ..f - ». i

> MOVING
Apdraustai perkraustymas 

U įvairi y 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376*1882 arba 37M996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS
Vitos programos Ii W0PA, 

1490 IciU A M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3.00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30 
vaL ryto.

Vade|« Aldona Daukui

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

2850 Wast 63rd $L, Chics pc. IlL 60629 
talaf.: PRospoct 8-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GELINY4IA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene D rishi v 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
TęJa 499-1318

P. ŠILEIKIS,0. P.
OBTHOPEDAS-PKOTEZISTAS 

Aparatai - Pr^ezai. Med. ban- 
iažaL Speciali^pagalba ko jonu. 

tV (Ątth Supports; ir L t.

PERKRĄUSTYMA1

MOVING
Leidimą^ — Pilna spęrauda 

" ŽEMA KAINA
1 (l mms

Tai. WA 5-8063

s

kxtajrH

bfittM.

dicnnflTu WMt to wMdh

I

Phone: YArds 7-11113354 So. HALSTED STREET

f — NAUJI EMO<t CHICAGO K UX— WEDNESDAY. FEBRUARY 1. 1978

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTŲ

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

Developed by home eeoaoousb for 1 
ths dwfcsiagh quibk< pick-m^-Wp fljrroc c 
tian of brawn sugar and Mcctoc^ttetace'a 
blend, ■

znrsmted act vaite ind Aocrs 
as decaeaXfve dez&aotz, used 
as plant bnidera or w rzHte 
•lemenu. IX A. Herd Oru XiwittJ 
WaahL. the woddh torr«d|

wftidh wsed te be known as 
hahwteadea in Ktadrcases-^now 
art ttmflaNte ta a ’variety <

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

ortor Items In nine different 
styles, three different tbidt- 
nes?cs and In hetahts from T16 
inches to eight feckThe sptadks are mada < 
■elected western woods, turaM 
<m- hopper-fed latihm, sandted 
to a smxA ftateh then shrink 
wrapped in clear, protective 
plastic. A brochure en cpindte •A* ------------- _

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpcbllc 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Virinta 7-66T2
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot Htlta, 11. 974-4411

the BpinrfVt a eenatfie, styBxh ' 
and jDFjqjen^Te way to add 
ebMcter to a bene or otSee, 
todw * oak ; . I

L
. Sptarfte* are betog wnd as 

* eandte baiden er laxxiD bases

Ankštas meninis lygis"

Tas pats b. kv, (“Draugai’ 
1977. 11 30.) rato: ^1976^ 
metų literatfiros premiją ku
ri

lokio plauko batlaižinials qui- 
slingais!...”*

A. Pleikys
(Bus daugiau)

_ -r Skotijoje,.praeĮta SeStadie^ 
ri, kaip žinome, j ori komisi- nj siautė labai smarki audra,; už
jos sprendimu buvo paskirta mušė 5 žmonoj . mirus

vyrą Romą, brolį Antaną, jonchą, sūnus Stasį 
Jonąv.;Robertą^ ir- Bronių, anūkus ir kitus 

artimuosius šioje liūdesio valandoje 
•nuoširdžiai užjaučia.

Eajoy tarife eC auc 
cream druafart. Staple t 
tontatotE Mxxrrnpwrtaiartt to 4

OP the senring platter.
To prevent cut trait from dxaeotorte< 

eC apples, peaches. nectarine^ pean ami aooM pta 
juice.

Sour Cream Dresfinf for Fredi Fntfto
1 (8-oance) carton s^ur U teaspoon M 

cream * * NatsmhS
eup firmly packed ’ aeaaenhg

brown sugar
Combine all ingmdienxs tą small bowl; mix |

TWAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNEEIAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef,: GRovehfll 6-2345-8 

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOsnkkU 3-2108->

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTf TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagot
Lietuvių 
Laidotuvių
OirtKtorhj
Asenriacijos

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
5307 So, LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

1446 So. 50th Avė- Cicero, OL Phone: OLympie 2-1003

1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3572



ALEKSANDRA NAVICKAITĖ-BODNER

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Juozo šmotelio

WATCHMAN

LIETUVOS AIDAI

PAVARDE IR VARDAS

114 S. Campbell Avė.

Chicago, UI. 60629

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas r ?

NAUJIENOS.
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 6060$

(jail Frank Zapolli 
, £208 Vi W.’TSfh St 

GA 4-8654

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

— Metini Sportavimo ir Atos
togavimo paroda bus Chicagos 
Amfiteatre vasario 17—26 d.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtf

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST 69th STREET
Tekt j REpuWIc 7-1941

— Los Angeles lietuviai mi
nės Lietuvos nepriklausomybėm 
paskelbimą šia tvarka

AR JAU PASlDARtrE 
SAVO TESTAMENTĄ?

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-3559

Sukaktuviniam minėjime ti
kimu gausaus visų atsilankymo

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arcb»r An 
Čhlc»s?o,HI. 60632. T»L YA 7-59*

Namai, — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

Q Slunči*_________  6oL Naujieną FMhflkjtnlo
vijau* protft piremdamaji lietuviDų apaud*.

□ Vajaus proga praiau dusti Naujienas dvi savaites susipaii- 
nimui nemokamai ir be jokių jsipereigojiinų.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reiki*

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

_ O i M ■ S I 6
52—SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimas pensininkam 

Kreiptis
A. LAURAITIS į 

4M5 5a. ASHLAND AVI.
5234775

Atvyksta Dana Stankaitytė 
Stasys Baras

— Silvija C. Kučinskaite iš 
Pringle, Pa., Wyoming West 
aukšt. mokyklos mokinė, už ge-į 
rą mokymąsi, pavyzdingą elgesį' 
ir visuomeninę veiklą gavo Re- Į 
voliucijos Dukterų pagyrimo1 
raštą, gi Lions klubas paskelbė; 
ja pavyzdingiausia mėnesio mo- * 
kine. . *

HELP WANTED — FEMALE 
Darblninkiy Raikia

Atsiminimu Skirsneliai 
atspausdinti

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.

OFFICE person need for switch
board, phone answering, insurance 
work and general office duties.

Knowledge of typing required. 
If interested, call early 737-8000 

5837 S. Ashland

— Antanas Rugys išrinktas 
Lake Worth, Fla., Lietuvių klu
bo pirmininku, Juozas Virškus
— vicepirm., Juozas Navasailis
— sekr., Vincas Dovydaitis — 
ižd., Stella Augūnienė — ūkve-

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUrrrx GIFT PARCELS SERVKI 
2541 W. «9Ht St, Chicane, IIL M62R. — T«L WA S-VSr 

3333 Sk Haltfarf M. ChkaM., IIL 6Q6M. — T*L t$443N 
V. V A L A N T » N A S *;

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd 5Ū Chicago 

TeL 767-0600.

— Čikagos Lietuvių Spaudos 
Kit ubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, vasario 3 die
ną, 7:00 vai. vakaro Marquette 
Parko salėje, esančioje prie 67 
ir Kedzie sankryžos. Visi klubo 
nariai prašomi susirinkime da
lyvauti. Bus aptariamos gyvos 
iių dienų gyvenimo problemos.

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

GRAŽUS BUNGALOW. 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. S64^00.

15 M. SENUMO 5^> kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2Į& mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. S54.000.

2 AUKŠTU 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman, S32,500.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
It 7 KM A IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas

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

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

p-g———r- American Travel Service Bureau £ 
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 p

JT TeleL 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kebo, 

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

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-00 dienų.

— Juozas Račius, Los Ange
les, CaL, taip rašo: “Su šiuo laiš
ku siunčiu penkių dolerių čekį. 
Du doleriai lai bus kalendoriui, 
už kuri dėkoju, o trys doleriai 
lai būna auka Naujienoms. Ta, 
proga siunčiu visiems sveikini
mus ir gerus linkėjimus”.

— Juozas Andrius iš Santa 
Monica, Ca., specialiu laišku at
siuntė penkinę už kalendorių. 
Los Angeles tautietis užsisakė 
Naujienas įvieneriems metams 
ir atsiuntė penkinę jų paramai, 
bet pavardės prašė neskelbti. 
Dckui už aukas ir už dėmesį.

— Friedrichas Lengnick, nau 
jasis mūsų skaitytojas iš Mee
ker, Oklahoma, taip rašo: “Ga
vęs kalendorių, siunčiu jums $5 
čekį Naujienų reikalams. Ka
dangi aš Lietuvoje turėjau stam
bų ūkį, tai būčiau jums dėkin
gas, kad kai kada parašytumė
te keletą naujienų apie ūkio rei
kalus pavergtoj Lietuvoj ir ar 
mažažemiai gauna iki 4 ha že
mės nuosavybėn, kaip ją gauna 
dabartinėje Lenkijoje. Naujie
nos yra geras laikraštis, todėl aš 
jį mielai savo draugams ir pa-

BALTAS SNIEGO PARKAS

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

PALIKIMAS — 5 kambarių 18 me
tų mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiąnt 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę mi- 
-pirksit už $40,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų 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.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARO A NOREJEJENf* 

£808 Wert 8M* St, Chicago, AL 60629 • Tri. WA' 54787 

Dldelb MsirlnMim* fern rOiler (vairi? RttkMk 
MAISTAS Ii IUROFOS SANMUU.1

0 Inž. Jonas Jurkūnas pa
kviestas moderatorium į Ame? 
rikos Lietuvių Tarybos rengia
mas diskusijas, “Lietuvos byla 
Helsinkio - Belgrado konferen
cijų šviesoje”. ‘ Diskusijos įvyks 
š. m. vasario mėn. 5 d., 3 vali 
p. p. Lietuvių Tautiniuose Na2 
.muose. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti.

Miami miestas lėšų pritrūko, 
ar mandagiai nori senstelėjusio, 
mums taip palankaus, dirigen
to atsipalaiduoti. Kaip bebūtų, 
šiais metais miesto parke nebė
ra viešųjų koncertų. Taigi ir tra
dicinio (per virs 10 metų) W 
«ario 16-tos minėjimo plaė'aj;:i 
M.’anii miesto visuomenei.

Vasario 1<S dieną, 12 vai. die
nos (išpažintys* 1! vai.) lie
tuviškai pamaldos bus St. Fran
cis De Sales kat. bažnyčioje 
(<>00 Lenox avė., Miami Beach 
Mišias atnašaus ir išpažinčių 
klausys kunigai: A. Senkus. Ab
romaitis ir V. Andriuška — jis 
ir pamokslą pasakys. Giedos abu 
iškilieji Chicagos Lietuvių Ope
ros solistai D. Stankaitytė ir St. 
Baras. Vargonais gros ukrai
nietis muz. Bohdan Sperkacz.

šioj bažnyčioj numatoma tu
rėti lietuviškai pamaldas kas 
sekmadienį. Todėl gausus Va
sario 16-tos proga pamaldose 
dalyvavimas paveiktų ta linkme 
įtikinančiai.

Vasario 16-tosios 60 metų su
kakties minėjimas bus vasario 
19 d. 2 vai. p. p. Miami Lietu
vių A. P. klube (3655 N. W. 34 
str. Miami). Minėjimo obalsis 
— prigimtinių žmogaus ir tau
tų teisių Įgyvendinimas. Pa
kviesta 14-kos tautybių atstovai 
dalyvauti šventėje ir šia pras
me rezoliucijos priėmime.

Himnus pagiedos sol. A. Dam
brauskaitė akomponuojant muz. 
D. Liaugminienei. Maldą sukal
bės Dr. kunigas V. Andriuška. 
Pagrindinę kalbą pasakys ilga
metis Vliko atstovas agr. Jonas 
Daugėla. Minėjimą praves Au
relija Stongvilaitė.

Meninę programos dalį išpil
dys solo ir duetais D. Stankai
tytė ir St. Baras, akompanuojant 
muz. B. Sperkacz.

Eilėraštį padeklamuos Marija 
Steikūnienė.

Motiejus Schliekis iš Hen
dersonville, Pa., pratęsė iš anks
to prenumeratą ir ta proga at
siuntė du dolerius už kalendo
rių. Savo laiške jis tarp k:ta ko 
taip rašo: “Pas mus Pittsburgo 
apylinkėje yra sniego, kaip nie
kad. Kalėdų vakare kai užden
gė žemę, tai ne tik tas dar tebė
ra, bet vis naujo dar prideda ir 
prideda, vienu kartu net penkis 
colius. Negalim išeiti iš namų, 
tiek daug to sniego ir vis dar 
veik kasdien pabarsto. Nors imk 
ir voliokis”...

^kutintu BO 
tuf darbui

jot Dnųglja.
pirmai Chlcagon ttvtžUre*
fuorganixnotog ftalpoc dmįJot, itatytot bai- 
\ kurių Tilo būro 11L 41 teatro draugija, 48 
ažnytialal Ir 314 ▼efklecrfu taxmlu btografi- 
katalikdžkų. iocallL<tinių, latfomaullki] ir 
darbai, įitalgtoa xnokykfoa, įkaityklo^ bao-

Alekao Abrose rnyga aprašanti 
Chicago* lietuvių gyvenimą Ir Jų 11 
>10. Išleido Amerikos Lietuvių

Knygoje aprašyta 
lietuvių kolonijos, jų 
nyčica, įsteigti laikraJė 
peaaulietiški chorai, 9 
jos. Duoti dokumentai 
kitų organizacijų atlikti 
kai Ir kt

Norintieji knyga 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAOGDOS 
vardu ir padurti:

17S9 Se. H&UU4 84^ Chfcaro, fflL

žįstamiems rekomenduosiu. Lin 
kiu jums gero pasisekimo ir 
reiškiu pagarbą”,

— A. UrHaitis iš East Chica
go, Ind., specialiu laišku atsiun
tė gerus linkėjimus ir penkinę 
už kaledorių. A. Krinickas, Cle
veland, Ohio, atsiuntė §3. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė Nau 
j ienas 3 mėn. tinkamesniam su
sipažinimui. Dėkui visiems.

— Kr. Donelaičio lituanistinių 
mokyklų tradicinio žiemos ba
liaus programoje pasirodys žy
mūs baleto šokėjai — Violeta 
Karosaitė ir Jaunutis Puodžiū
nas. Jie išpildys operos Carmen 
ištrauką drauge su septyniomis 
jaunomis balerinomis: Anne 
Acceturo, Audra Aleknaite, Rū
ta Graužinyte Ellen Kelbowicz, 
Maryte Pociūte, Dovile Užuba- 
lyte ir Daiva Vaičaityte. Progra
ma įvyks vasario 4 d. 7:30 vaL 
vak. Jaunimo Centro didžiojo
je salėje. Bilietus galima užsi- paskelbimą šia tvarka: vasario 
sakyti pas Birutę Sasnauskienę. 12 d. 10:15 vai. ryto vėliavų pa-

2, KAZĖ BRAZDŽ10NYTE,
S PROGRAMOS VEDĖJA

S/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
fr taaUnlBką

IV Chicago >

CMyNORMANĄ

26M626

OįUįįįįjį 6TI-M89

? Jei norite susipažinti su 
Naujienomis, prašome atsiųsti 
administracijai savo adresą ir 
Naujienos bus siunčiamos dvi 
savaites nemokamai. Skaityto
jai prašomi atsiųsti adresus tų 
asmenų, kurie norėtų susipažin
ti su Naujienomis ir galėtų tapti 
prenumeratoriais- Naujieji skai
tytojai ne tik turės progos pa
tirti žinias be propagandos, bet 
ir galės laimėti vertingas dova
nas: 3 dienų atostogas 2 asme- 
Grand Shores motelyje bei re
zidenciniame viešbutyje, 17350 
Gulf Blvd^ St Pet ersburg, Fla., 
taip pat mūsų bendradarbės M. 
Miškinytės $50 premiją.

M. 1 I M K U S 
Votary PvMk 

INCOMI TAX SUVK1 
4239 S. Mapkv^d. Tat 2S4-74M 
Taip pat daromi varHmal, fimWv 
Skvernai, pūdomi pHIotybėa prt- 
ivnwl ir kitoki blankai

kėlimas S v. Kazimiero parapijos 
mokyklos kieme, o po to iškil; 
mingos pamaldos bažnyčioje. Po 
pamaldų, 12:30 vai., bus iškil
mingas minėjimas Marshall ( 
aukšt. mokyklos salėje. Paskai
tą skaitys inž. Jonas Jurkūnas 
iš Chicagos, meninėje progra-, 
moję dalyvaus Los Angeles Vyrų 
kvartetas ir Onos Razutienės va
dovaujama tautinių šokių grupė 
‘‘Spindulys”. Vasario 16 d. 11 
vaL ryto bus Lietuvos ir JAV 
vėliavų kėlimas miesto valdy
bos aikštėje. Minėjimą ruošia 
ir visus kviečia dalyvauti Ame
rikos Lietuvių Tarybos Los An
geles skyrius.

— Sol. Arnoldas Vokietaitis 
ir pianistė Raimonda Apeikytė 
dalyvaus Los Angeles Šv. Ka
zimiero parap. metinio banke-, 
to programoje kovo 4 d. Pra
sidės 6:30 vai. vak. svečių pri
ėmimu, užkandžiais bei atgaiva 
apatinėje salėje. 8 vaL įvyks 
banketas ir jo programa vir
šutinėje salėje. Kovo 5 d. 10:30 
vai. ryto bažnyčioje prasidės iš
kilmingos pamaldos. Bus pirmą 
kartą išpildytos kompoz. kun. 
Bruno Markaičio sukurtos mi
šios Lietuvos potrono šv. Ka
zimiero garbei. Giedos solistai

. . .. . . J — Dabšienė, J. čekanauskie- Vtranda (aliaius) . - d a. , ne, S. Pautieniene, R. Dabsvs, A.
. - [Pavasaris. Akompanuos piams- 

Lietuvių visuomenė kvie&ama tė R Apeikvtė kiti instrumen. 
baliuje dalyvauti ir tuo būdu * \
prisidėti prie Kr, Donelaičio Ii- 1 
tuanistinių mokyklų išlaikymo.

— Liucija E. Seibutytė ir Ma
rija M. Zakaraitė iš Marquette 
Parko taip pat Živilė Barkaus- 
kaitė iš Brighton Parko yra Illi
nois State universiteto garbės 
studentu sąrašuose.

For plant in heavy 
metals industry.

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

hydraulic systems and other 
plaut machinery.

Welding experience also required.

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

An equal opportunity employer

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su- 

Įkrauta autoriaus troboje, 
j Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
i skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 

; paštu.
i Knygos kaina — 5 doleriai.

Autoriaus adresas:

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
Amenkor lietuviu dienraičio »?telgėjua bei liefuviškoe roaudor pirsit 
ra Ir atliekant bCtinai'paraikai anaLnaai lietuvybėj fflhrtrrurf skal- 
hlamar Kaujien^ pUtintmo vajui.

<AUJEEKQS tvirtai zteri ir keroja Lbtrref ir Ustgvfų Ulrrt,
Kidamo® fz 2£sidėda3u>s t stndėriuf m ^kupantali ar jų tplle 
hniiži

<AUJTKNO3 palaiko visu lietuvių deaokntineg grupei, bendrai 
rijai ir ramia rijų lietuviu bendruoriui darBtii bei tDalm,

NAUJIENOS atstovauja tylima lietuvių daugumu Half pailmetiino, reto, 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įtbmSos, nau®lgo^ 
<r reikalingos, net būtinos. Ne' veltui, gerose draugijose girti Nihjie 
nu yra mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruoti

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
žfcelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviikos 
apaudos pirmūnų pavyzAiais užsiprenumeniojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams nė tik laikrašio, bet Ir visot UHvljos, 
taip pat pavergto! Lietuvei ir joi fcnouių gerovei, riekiant rifUotino tie 
Cariškų reikalų reneiwm. 4
KAINUOJA: Chlcige|« Ir Kanadoje malama SM.00, metu —

trims min. — vlanam min. 53.00. JAV viafote mriama
— $26.00, putrf matų — SI 4JO, vUnam mėn. — SU4. Užrimlu*

— S31.00 matam*. Suripažinlmvf rivnčiomi tavritf
k

Prašoma naudoti žemiau efsančią atkarpą. Jau kuria laikai rtspamdinta ir galima gauti knygų rinkoj*

oadėti teisininko Prano šulo pa
puošta, teisėjo Alphonse Wells 
oeržiūrėta, ‘‘Sūduvos” išleista 
knyga — »

KAIP SUDAROMI
; testamentai

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna* 

na ‘Naujienų’ administracijoj 
<nygn5 kaina .<3.. Ugnli«ko 
qiS fnrmArois — ^3.50.

Užsakymus su Money orde- 
Į m siusti: ’‘Naujienos”, 1739 S. 
Į (alsted SL, Chicago ŪL 60608.

a irt m

BEST THINGS IN LIFE




