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LIETUVIAI PERMĖS DARBO 
STOVYKLOJE

Daktaro įpėjimas 
nekaitalicti kodekso

NORI APTARTI IZRAELIO IR ARTIMŲJŲ 
RYTU TAIKOS SĄLYGAS

CHICAG-O.—Pakeitimas Pro
to Sveikatos Kodekso, kaip yra' 
siūloma, jei būtų priimtas, “su- j 
keltų teroro viešpatavimą visa
me lllinojuje”, perspėjo buv. 
Hanojaus Psichiatrinės Drau
gijos prezidentas Dr. Alex J.

Vakarus pasiekė Permės lage 
rio, 36-tos zonos “Gulago saly
no kronika” (rusų kalboje), api 
mantį 1977 metų liepos — spa
lio mėnesius, šioje kronikoje ka 
linamieji labai glausta forma 
užregistravo politinių kalinių 
įstatymų pažeidimų faktus, jų 
protesto pareiškimus, sveikatos 
būklę, prižiūrėtojų elgesį ir 
bausmės. 36-toje zonoje kalna- 
mi ir keli lietuviai: Šarūnas Žu
kauskas, iPetras Plumpa, Vytau.^1’ gyvulių produktams ir kt. Ta bintas pagrindas, kuriuo teisė-

Kartu su jaisį^rupė. turinti abiejuose seimo i jas vadovaujasi, kad galėtų per 
rūmuose daugiau kaip 300 kon- Į siųsti asmenį į proto ligonių li-

Japonai pakels savo 
muitus

TOKIO. Dvi įtakingos Japo
nijos valdančios Liberalų parti- j Spadoni. 
jos grupės planuoja išleisti įsta | Reviduotas kodeksas, kaip le- Į 
tymus, kuriais būtų smarkiai gislatūroj planuojama, sūsilau- 
pakelti muitai importui iš Jung pintų legalę pavojingų proto li
tinių Valstybių citrininių vaisiųjų refiniciją — tuo būtų suma-

Prezidentas Carter pasitiko prezidentą Sadatą 
prie Baltųjų Rūmų vartų

WASHINGTON. D. C. — Amerikoje statytas didelis kelei
vinis lėktuvas atnešė Egipto prezidentą Anwar Sadatą į Wa
shingtona. o helikopteris jį nuleido Baltųjų Rūmų sodelyje, kur 
jį draugiškai pasitiko JAV preziedntas Jimmy Carter. Susitiki
mo proga buvo atliktos oficialios sveikinimo ceremonijos, kurių 
metu ne tik prezidei tas Carteris, bet ir Egipto prezidentas Sada
tas padarė kelis reikšmingus pareiškimus.

tas Kavoliūnas. 
ir Vilniuje nuteistas Sergėjus 
Kovaliovas.

Duodame keletą ištraukų, 
kuriose aprašomi lietuviai-kali- 
niai:

Liepos 20-21 dienomis 35-toj 
zonoj lankėsi visuomeninė Lie
tuvos delegacija: KGB majoras 
Trakymas, dar vienas KGB ka
rininkas, ekonomikos mokslų 
kandidatas Kinduris ir Letuvos 
Mosklo Akademijos kadrams pri 
skirtas sekretorius Tupkevi- 
čhis. . ■ * •1

Rugpjūčio18-tą KGB majo
ras Čemiakas išsišaukė Kavo- 
liųną ir pokalbio metu pasakė, 
kad rašyti pareiškimą į TSRS 
Raudonąjį Kryžių beprasmiška, 
kadangi “pas mus nėra kry
žiaus, yra tiktai raudonas pus
mėnulis”. Jis pareikalavo, kad 
Kavaliūnas papasakotų,kas jam 
padėjo surašyt gegužės 8 die
nos pareiškimą TSRS generali
niam prokurorui. Kavoliūnas at 
sakė: “Skausmas padėjo . . 
(Tame pareiškime Kavoliūnas 

* skundėsi širdies ir skrandžio 
skausmais ir prašė paskirti gy
dymą). Vytautas Kavoliūnas 
jau 24 metai kalinamas lage
ryje.

Rugp. 29 zonoj vienos dienos 
bado streikas, ‘ ‘;
prieš draudimą imtis su savim į 
darbą maisto produktus. Tarp 
kitų dalyvavo Žukauskas, Kova 
liovas, Plumpa.

Rugpiūčio 31 majoras Fedoro 
vas grasino Plumpai iki mini
mumo sumažinti pasimatymus 
su Šeima už tai, kad jis 
su administracija tik 
kai.

Rugsėjo 5 Žukauskui 
į darbą buvo jam atimta duo
na. Surašytas raportas.

Rugsėjo 24 išvežtas iš zonos 
su visais daiktais Plumpa.

Spalio 4 d. pradėtas bado 
streikas sąryšyje su pasitari
mais Belgrade. Politinių kali
nių pareiškimai, kurie buvo ad
resuoti TSRS Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumui, pažeidžiant 
įstatymus, buvo pasiųsti Rusi-

servatyvių narių, nori net iki 40 
nuošimčių pakelti daugiau mui
to už apelsinus ir greifrutus per 
ištisus metus, vietoje 20%, 
tarp birželio ir lapkričio ir 40% 
tarp gruodžio ir gegužės mėne
sių. Negana to. jie planuoja 
minkštųjų gėralų importui iš 
JAV muitus iš 3 nuošimčių pa
kelti iki 15 ir net 20 nuošimčių,

x neatitinka tai

Amerikiečių labora 
torija pradeda - 

smukti
WASHINGTON, D. C. — Er

dvėje skrieja gana didelė ame
rikiečių laboratorija, kurioje 
yra didokas skaičius įvairių mo 
kslo instrumentų, pranešančių 
apie pakaitas erdvėj. Amerikie
čių laboratoriją kelis kartus lan 
kė astronautai. Kiekvieną kar
tą jie pasiekdavo, su ja laisvai 
susijungdavo ir laisvai atsira
kindavo nuo jos. Vienus instru
mentus jie parsiveždavo, o ki
tus joje palkdavo.

Dabar stebėtojai sako, 
amerkiečių laboratory j a

kad 
šiek

protestuojant ’ tiek nusileidusi žemyn. Ameri- 
kieciai žino, kad ji leisis dar ar
čiau žemės, jeigu niekas nieko 
nedarys. Mokslininkai ir val
džios žmonės svarsto, ką dary
ti: pakelti ją aukščiau, kad skri 
stų didesne orbita ir tęstų 
damą darbą, ar sudaužyti į 
pulius, kad kintančios dalys 
dvėje sudegtų.

kalbasi 
lietuviš-

išeinant

KALENDORfiLJS

Vasario 6: Darata, Teofilis, 
Živilė, švelnė, Alkis.

Saulė teka 7:10, leidžias 9:00.

I Prof. Dr. Jonas Genys 
;s ano mėn. 12 d. 2 vai. p. p. 
[ sakys pagrindinę kalbą. Dr. 
•ninkavo visos Amerika
1 1973 m. Dr. J. Gen\s buvo Amerikos Lietuviu Tarvbos atstovas • 
Europos saugumo ir kooperacijos konferencijoje Helsinkyje, į 
Suomijoje ir tais pačiais metais huvo Pasaulio Lietuviu Ben-j 

is. 1975 Į 
buvo išrinktas visų Amerikos tautų konfe-J

goninę.
Šitaip susiaurinus nesavaran 

kišką persiuntimą (Į ligoninę) 
tūkstančiams protiniai sergan
tiems būtų atimta galimybė gau 
t i reikalingą gydymą, jei jis 

dūlamai siaurai
definicijai,” pareiškė Dr. Spa- 
doni. Jie būtų grąžinti į savo šei j 
mas arba numesti atgal ben
druomenei. Prasidėtų lllinojuje 
kriminalo teroro viešpatavimas 
ir savižudybės pacientų, atstum > ..

Ltiį nuo.proto institucijų dėl to, i _ 4į<> pasaulinio kongreso komiteto pirmininką
kad negali būti priimti ir hospi- metiUS f* J- £ b 
taliuoti prieš savo norą.

Spadonj iš Joliet, buvęs 1976- 
77 metais psichiatrinės draugi
jos pirmininkas, kalbėjo grupės | 
vardu Ulinojaus Legislatures1 
specialiam komitetui. -

rencijos prezidentu.

Sadatas praleis 
savaitgalį su prez.

Carteriu
WASHINGTON, D. C. —Egip- 

Į to. prezidentas Anwar Sadatas, 
išsikalbėjęs su Maroko karalių, 
atskrido į Washingtona, kur jis 
visą savaitgalį rengiasi pralei
sti su Amerikos preziedntu Jim
my Carteriu Camp Davim rū
muose.

Prezidentas Sadatas pareiškė, 
kad egiptiečiai yra pasiryžę; 
siekti taikos, jie negali gyventi Į 
priešiškų jėgų apsupti, bet jie1 
norį taikiu būdu spręsti kylan-! 
čius nesusipratimus. Preziden-į 
tas Sadatas pageidavo, kad pre-J 
zidentas Carter. ---------- ,
mas su Izraelio 
tų jiems šiek tiek ir šalto proto. 
Jeigu jie siekia taikos, tai turi 
ruoštis taikai, o ne karo veiks-

Nauji JAV tankai 
labai jautrūs

va-
pa- j mams.

Vasario 16-sios šventėje, 
Marijos Aukšt. mokyklos salėje 
Jonas Genvs 1973-74 metais pirmi-i . . j

T • d 14-- m 4 - Prezdentas Carteris. pasvei-Jungtmiam Baltijos Tautu Komitetui. I. ,, Į kinęs prezidentą Sadatą pareis- 
‘ ----- - jkė, kad jis bandys padėti Egip-

' to prezidentui pasiekti taikos 
tarp Egipto ir Izraelio, o vėliau 

Į bandys aptarti, planus visai Ar
timųjų Ry’tų taikai. Be tiesiogi
nių taikos problemų, liečiančių 
Egiptą ir Izraelį, prezidentas 
Carter nurodė, kad bus aptar
tos ir kitos neramios Afrikos 
vietos. Prezidentui Carteriui ne

ŠNIPLNĖJANČIAM VIETNAMO ATSTOVUI 
ĮSAKYTA važiuoti namo

Tongsun Parko liudijimas patrauks teisman du 
kongreso atstovu ir gubernatorių

NEW YORK, N. Y. — Valstybės Departamentas, Įsitikinęs, 
kad Vietnamo atstovas Dingh Ba Thi Amerikoje šnipinėjo, todėl 
Įsakė jam tuojau išvykti iš JAV teritorijos. Kitas atstovas būtų 
išvažiavęs, bet Dingh Ba Thi nesirengia tai daryti. Jis turįs vi-

’ ’ 1 Warren. Mich. — J* V karo
i .

besikalbėda-l Jėgos turi įvairaus dydžio ir ju- 
vadais idieg-! orumo tankų. Praeito karo ko

vos lauke patys geriausieji buvo 
sunkūs ir gerai apšarvuoti Ame
rikos tankai. Vokiečių tankams 
buvo sunku pradėti kovą, nes 

į didieji Amerikos tankai juos la
pai lengvai nustumdavo i šalį, o 
dažnai ir pilvą viršum išversda
vo. Dabar amerikiečiai

i lengvai manievruojamus 
delius tankus. Amerikos 
tankai gali gana greitai 
tf pirmynr bet jeigu jie įlenda 
ne ten, kur jiems reikia, tai 
.labai greitai gali pasitraukti

gamina 
nedi- 
nauji 

šlia už

J-e 
at

gal ir išvengti didelio pavojaus. 
Sunkieji Amerikos tankai gero
kai pagerinti. Jie gali būti pa.I xai pageiinii. jie gan uuu p«i- 

patinka padėtis Rago iškyšulio | ]ejs|į į labai ^eraį ginamas po- 
srityje, kur somaliečiai ruošia- L- • •
si gintis nuo Kubos komunistų’ ________
invazijos. 1 tt i jinvazijos.

Pasirodo, kad prezidentas SaĮ 
datas ir prezidentas Carteris j 
visą savaitgalį praleis Camp Daj 
vid rūmuose. Ten vyks ne tik 
patys prezidentai, bet ir jų pa-

sai kitokią šnipinėjimo interpretaciją, negu amerikiečiai, todėl i tarėjai. Kartu su Egipto pre- 
jis nesirengia įsakymo klausyti. Vetnamo atstovas Dingh yra j ridentu į Ameriką atskrido jo 
pasiryžęs ir toliau eiti savo pareigas prie Jungtinių Tautų. JAV j žmona ir užsienio reikalų mi-
savo laiku yra pasižadėjusios gerbti kiekvienos valstybės atsto
vą, paskirtą prie Jungtinių Tautų.

Sekretorius Waldheim nenori t Šius gavo ir Louisianos guber-

nisteris Kamei.

kištis

Vietnamo atstovas Thi krei
pėsi į Jungtinių Tautų sekreto
rių, kad duotų jam reikalingą 
protekciją, bet pastarasis atsi
sakė kištis į šį reikalą, šį konf
liktą turi išspręsti pats Ba Thi 
su valstybės departamentu. Vai 
stybės Departamentas pakarto
tinai pareiškė, kad Ba Thi ne 
vien Vietnamo atstovo pareigas 
ėjo. Jls įsivėlė į veiklą, kuri 
nieko bendro neturi su atsto- 

parašė keli? straipsnius apie n ,va]stybės departamentas kitaip j Thi neišvažiuos, tai po 
žu ytus zj.us ra ojus u.i JSekretorius Vance ne-|Hcjjai teks jį suimti ir išvežti 
joje. » -

| vo valią.
— Jraelio valdžia jau 1965 m. 1 

žinojo apie dalį Rusijoj išžudy
tų žydų. Pirmą sąrašą paruošė 
žydų^rašytojas Benzion

Visi tvirtina, kad prezidentas 
Sadatas pasirinko labai gerą 
momentą tokiems pasitari
mams. Prezidentas nori Įtikinti 
prez. Carterį, kad taika privalo 
būti įvesta Artimuose Rytuo- 
se.

Egipto prezidentas nori, kad 
prezidentas Carteris aiškiai iz- 

i raelitams pasakytų, kas reikia 
| daryti. Prezidentas Sadatas ti- 

— žydas Uja Ehrenburgas• padaryti, bet.

ve- 
ši- 
er-

— Jeruzalėje išleista “Juodoji 
knyga”, kurioje aprašyta dalis 
Rusijoje išžudytų žydų karo 
metu.

na torius, bet jau praėjo du me
tai nuo padaryto nusikaltimo, 
todėl vargu ar jis bus traukia
mas atsakomybėn.

Tongsun Parkas sutinka at
vykti į Ameriką ir liudyti vei
kiantiems kongreso komitetams 
apie kyšių priėmimą. Kongreso 
atstovai nuturi teisės imti ky
šių iš užsienio atstovų. Paėmęs 
kyšį jie tampa užsienio valsty-i 
bių agentais, turi registruotis 
teisingumo departamente, nes 
kongreso atstovo ir užsienio 

I agento pareigos nesuderina
mos.

Kanada aptveria 
pavojingas dalis

Edmonton, Can. — Kanados 
vyriausybė įsakė aptverti ir vi
sai izoliuoti šiaurės teritorijoje 
rastas pavojingas nukritusio 
sovietų satelito dalis. Vyriau
sybė įsakė jas aptverti, kad nie
kas prie jų arčiau negalėtų pri
artėti, o vėliau jas dar apdengs 
radiacijos neperieidžiama me
džiaga. Kanadiečiams pavyko 
surasti dar porą pavojingi] nu
kritusio satelito dalių.

Kanadiečiai užverčia nukritu 
sias pavojingas dalis švino sluo- 

jksniu. Jiems pavyko nustatyti, 
‘i_ i_ i—_

Gold-

taria-— Amerikos diplomatai 
si su __
vais, kaip sumažinti sovietų pa
tarėjų įtaką Etiopijoje.

Afrikos valstybių atsto- Paskelbė- kad

jos TFSR Prokuratūrai. Pen
kis parų badavo Kov^Hovaa, 
Mwietea ir lot. (KM)

į nori, kad Amerika primestų sa- Į
________ Į Kongreso atstovams teks

DAILY NEWS UŽSIDARO? j aiškintis teisme

CHICAGO. — Ilgus metusi SEOUL, Pietų Korėja.—JAV
ėjęs vakarinis dienraštis Chica- Į teisingumo departamento parei-

Įgo Daily News, vienas iš trijų jgunai, klausinėję biznierių Tong 
šio miesto didžiųjų, penktadienį

1 ruošiasi likvi-i
duotis, net per TV pasiskelbda-

fmas, kad per paskutinius 3 me
tus turėjęs net $20 milijonų
deficito.

Dalį personalo parimsiąs dien
ramtis Sun-Tim*S)O didžioji dalis smanui ir Ohio valstijos daspub žiau vaikų, negu augino šimt- 
visai pMteldžtenrfl iš darbo. M Ifknnai WGWam Maw*haJL Ky-! mečio pradžioj a.

Nusileidusiame Egipto lėktu
ve buvo didokas būrys preziden 
to Sadato patarėjų. Visi vyks į 
Camp David, ten palies visus 
skaudžiausius klausimus ir ban
dys ieškoti priimamos formulės 
taikos sąlygoms. Amerikos ar- 
užsienio žurnalistai nebus įlei- 
džiami į Camp David. IVeziden-l 
tas Sadatas pareiškė, kad su.^ad nukritusios dalys leidžia 40 
Amerikos laikraštininkais jis 
pasikalbės tiktai ateinantį pir
madienį. kai bus aptarti patys 
svarbiausieji klausimai.

P>uvo paskelbta žinia, kad į 
Washingtona gali būt pakvies
tas ir Izraelio premjeras Mena- 
hem Begin, bet tuo tarpu nieko 
oficialiai nepaskelbta apie joj

{kartų daugiau pavojingų spin
dulių. negu pasiekia atomo skal 
dymo dirbtuvėse dirbantį Ame
rikos darbininką.

NUPIRKO “WASHINGTON 
ST* P/' Už $20,Q06,000

WASHINGTON. Texas mi-
atvykimą Mat vi. kad preziden-!’ijonierius Joe J. Allbritton pra- 

i nori visus klausimus 1 nešė, kad jis parduoda vakarini
Milijonieriiis Field planuo- 
atleisli 150 žurnalistą, djr-itas pirma nori visus klausimus i nese, Kan jus paruuooa vana. ..... 
..y;.. News apsvarstyti su Hgipto atstovais,.,<licnraštj Washington Star

' vėliau informuoti izraeli..kuris nebeišstengia grumtis su 
. I finansinėmis sunkenybėmis. Dierus. •
Amerikon yra ai

— Sutrockėjusi britų kino ar- elio užsienio reikalų m misteris 
Oslo Vanesa Redgrave nuvyko gen. Moiše Dajanas, bet j RaL 
į Milaną, išsikalbėjo su strai-l tuosius Rūmus jis nebus pak

viestas. Dajanas planuoja npva- 
žinėti kelis didesnius Amerikos 
miestus ir prašyti žydų ekono-< prezidentas Carteris gali pada- 
minės paramos Izraeliui. Prezi-jryti didelės įtakos j Izraelį ir 
dentas Sadatas deda dideles viljp^^^j ilgametės taikos tarp 
tis į Washingtone einantį pari-| Egipto ir kaimyninių valsty- 
Urimą Jis yra įsitikinęs, kadjbhj

1 bandi’i Chicago Dailv
’ redakcijoje. Dalis jų tikisi pc o 
reili į Sun Times.

sun Parką, pareiškė, kad du J- 
AV kongreso atstovai tikrai tu
rės būti patraukti atsakomy
bėn už kyšių ėmimą iš svetimos

kiloj a nčiais darbininkais, o 
vėliau ėjo priešakyje straikuo- 

valstybės. Kyšius dalinusio ko-’ jaučių suorganizuotas eisenos, 
rėjiečio liudijimai labai kenks- -----------
mingi demokratui Otto F. Pre?- — Amerikos žydai augina ma

lOronoi Wffliam Ma**haJL Ky-i m&čio pradžioje.

tskridęs Izra-^nra^l perka Time, Ine. už $20 
YniliizvTiM nar/k virn ue hoitrio-milijonų, o pardavimas baigia
mas šio mėnesio 19 dieną, pasa
kė pats pardavėjas Albrit
ton.



, Jūrės urėdas J. Dėdinas perkeltas f Kauno urėdiją.

girininku.

doją.

urėdijon.

ninku.

girininku.

kiam apsilankymas dabartinė.! urėdiją.

Žalgirio urėdas. A. Sakalauskas perkeltas Pabradėn.

dos urėdu.

galos urėdu.
Savings Plan at Tcrk, a little fe set aside /rota each

rininku.

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOM!

MoEy Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into batti* 

during the Revolution, she did too. Right by his ride
Then one day, while loading cannons, he wm 

killed by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

Mode in her country. So she picked 
where her husband left And w]

SPAUDA PAVARČIUS
Vasario 16

Daugiau kaip prieš metus, 
frontininkų ir LB (Con.) griau 
namųjų, ardomųjų 
visuomenei kiršinti, 
Lietuvos okupantui 
čių užmojų ir kėslų
M. Stonys “Tėviškės žiburiuo
se” (1976JL4) taip rašė: “Nau-

Lt* 4 v hi nu* n<\ kad Altą yra

Surinko ir redagavo teisininką* Jonai Tuutf
(T>jinyi)

ateityje domėtųsi žydų klausimu Lietuvoje, vi
siems noriu priminti, kad laisvame pasaulyje yra dar 
tūkstančiai gyvų liudininkų: ir lietuvių, ir žydų, ir kuni
gų, ir pasauliečių Lietuvoje gyvenusių 1540-1944 metais. 
Nežinomų rankų rašyti dokumentai yra reikalingi pa
tikrinimo ir yra galimybė tai padaryti

nzacijoms, o LB švietimo ir kuL 
tūros darbams paliekami tik tru 
pinėlifn. padliustruoti
tik vieną pavyzdėlį. Detroito 
lietuviai Vasario 16 proga su- 
sukoja politinei veiklai tarp 5 
r 6 tūkstančių dolerių. Rugsėjo 
mėn., kuris vadinamas LB mė
nesiu, švetimo ir kultūros dar- 

vyriausybę r bams suaukojo vos arti 800 dol.

lietuviškai 
šlykščių ir 
tarnaujam 
platintojas

rurinHs nerr kiuuscnios Lietu.
?t t itym■; .. Nusivylimas 
bu’-r i * tel?ėra didelis”.
kur M. Stonys žnojo, kad 

naujieji ateiviai ta;p manė? Ar 
jis pravedė visų ateivių apklau
sinėjimą? Ne, to jis nepadarė ir 
nesužinojo, koks procentas tų 
ateivių stoniškai manė- čia te
buvo tik tuščias vėjų gaudymas, 
kad “Tėviškės Žiburių” skaity
tojus nuteikus prieš Altą, 
tie naujieji ateiviai Altos 
remtų kovoje už Lietuvos 
priklausomybės atstatymą 
kad Vasario 16 proga neaukotų 
Altai. Ir kad Altą likusi be au
kų ir be pinigų savo užsibrėžto 
garbingo ir kilnaus tikslo ir dar. 
bo nebegalės tęsti ir dideliam 
frontininkų, konektikinių .bend- 
ruomenininkų ir Lietuvos oku
panto džiaugsmui turės užsida
ryti ir likviduotis.. Tai yra oku
panto, jo kolaborantų, quislin- 
gų ir bendruomenminkų pagrin
dinis tikslas.

Dabar pažiūrėkime; kokį, -vL 
sų tų Alios priešų -ir jo griovė
jų tikslas ir priemonės'turi- pa
sisekimą? Tas pats NL Siony^ 
nežiūrint -risų -gečių,. barzdukų, 
nainių ir kitų Artos griovėjū.ir 
lietuvių kiršintojų tuščių pasi
gyrimų, 1977.12^7. - uDraugev 
šitaip rašo: “Lietuvių^ visuoine-* 
nė tebėra politiškai .orientuota. 
Ji atiduoda didžiąsias aukas po
litinei veiklai ir politnėms orga-

kad
žie

Net pavadinimą bijojo pami
nėti. kad Altai buvo suaukota 
tarp 5 ir 6 tūkstančių dolerių, 
o L. Bendruomenei, per visą rug
sėjo mėn. tik 800 dolerių. Tai 
kuom lietuviškoji visuomenė ir 
naujieji ateiviai yra labiau nu. 
sivylę LB ar Altą? Manau, kad 
aiškinti nereikia, tai parodo su-l 
aukotos sumos pinigų. Juk LB 
taip pat sakosi, kad ir ji dirban
ti politinį ir laisvinimo darbą. 
Bet lietuviškoji visuomenė, 
Uis jos tuščiais plepalais mažai 
tetiki. Belgrado konferenejoje 
niekas LB atstovo nematė, o Al

IŠRAŠAS IŠ: HDardo Lietuva* Nr. 
16,1940. liepos 24 d. psL 7.

Stambūs miškų tarnautojų pakeitimai
žemės ūkio ministeris nuo rugpjūčio 1 dienos pada

rė šiuos miškų tarnautojų pakeitimus: •
Biržų miškų urėdas St šenberis paskirtas girininku 

į Jurbarko miškų urėdiją. /
Joniškio urėdas M. Stropus paskirtas vyr. inspekto-

A. R0ktt»l* Prieplauka

urėdu.

nų urėdiją.

O

urėdu, j

kų urėdu.

urėdo pareigoms eiti

do pareigoms.Reeded. Bonds can be cashed tt year hank

Dew victory and a new heroine.
Today* when its time to taka 

<ock in their country; Americans 
buy U.S Savings Bonds.

When you join the Payrdl

Valkininkų urėdas. J. Kiaušas perkeltas f šiaudų' 
urėdiją.

Vyr... miškininkas V. Augustaitis paskirtas Kaišia- * 
dorių urėdu.

belis Belgrade padarė stebuklą, 
ko niekas per .37 metus, nuo pat 
1940 m. Lietuvos okupacijos ne
buvo padaręs. Tarptautinėje 
konferencijoje, Belgrade* viešai 
buvo pareikšta, kad JAV PabaL 1 
tįjo valstybių- Lietuvos* Latvi
jos ir Estijos inkorporavimo 
(įjungimo, okupacijos} • j - Sovie
tų S-gą nepripažįstą-- ? ■

Žinoma, < ne visuomet Altai 
pasiseks padaryti stebuklus, nes 
jos jėgos, yra ribotos, jos finan
sai ir aukos Lietuvos laisvinimui 
taip pat yra riboti, • ir be to, lie
tuvių interesai,; ne;visuomet- su
tampa* su JAV interesais, o kar
tais dar gali ir pasitaikiusią pro
gą pražiopsoti. " \

Dėl švietimo reikalų rėmimo, 
tegu LB perdaug nesigiria. Jos 
indėlis 'čia labai menkas. Visos

lietuviškos mokyklos yra išlai-; Martynas Stonys ir Vytautas Pe 
komos pačių vaikų tėvų lėšomis.! trulis... Apgalestauta, kad dar 
Dr. Pemkus, Lietuviųzpondo me-' vis nepavyksta susitarti su Op
tiniame suvažiavime 1977.5.7 iš- Į ganizadjų centro vadovybe, dėl 
kėlė viešumon labai liūdną f ak- Į suteikimo aukotojui laisvo pa
tą, kad viena, pati didžiausia lie- } sirinkimo kam jis skiria savo 
tuviškųjų mokyklų laisvame pa
saulyje negauna iš Liet. Fondo 
jokios paramos. Liet. Fondo 
lėšas (pinigus) mokykloms skir 
sto Liet. Bendr. atstovai.

Išvada. Atrodo, kad Lietuvių 
Fondas yra tapęs LB satelitu ir 
nebėra savistovi institucija.

1978.L26 “Drauge” L. bend- 
ruomenininkas Jonas Urbonas 
iš Detroito rašo, “...Vasario 16 
proga, Detroite bei Michigane, 
aukų telkimo organizavimą 
Krašto valdyba yra pavedusi 
centrinės apylinkės valdybai, 
kurią sudaro: Jonas Urbonas,

t OU.JJ

‘ auką, o visos aukos surinktos jų 
ruošiamame Vasario 16-tos mi
nėjime perduodamos Altai ir rei
kia imtis partizaniškų būdų”.

Nonų paklausti, kodėl LB Kraš 
to valdyba, kai rugsėjo mėn. rin
ko aukas LB-nei, nesuteikė au
kotojui laisvo apsisprendimo, 
kam jis skiria savo auką, Vlikui, 
-jo prųą įhuidį je m (H) k3T 
ganizacijai, o ne visus suauko
tus pinigėlius susižėrė sau į ki
šenę. Reikėjo parodyti pavyzdį, 
žinoma, Altą f svetimus pinigus 
jokių pretenzijų nereiškia, nes 
rugsėjis yra LB aukų rinkimo 
mėnuo. Bet LB į Vasario 16-os 
aukas, kurios yra. skiriamos Al-

tai, visai begėdiškai tiesia savo 
kumpus vagišio nagus. Tai nė
ra partizaniškumas, bet bandi
tų elgesys įsmeigti Altai į nu
garą durklą ir patarnauti Lie
tuvos okupantui sunaikinti Al-

Kas Vasario 16-os minėjimo 
iškilmių proga savo auką ar jos 
dalį skiria LB, tas Lietuvos lais. 
virtimo reikalus išduoda į oku
panto rankas.

Tie pinigai, kurie bus paau
koti LB, ji juos sunaudos vesti 
gėdingoms byloms amerikiečių 
teismuose prieš kitas lietuvių 
organizacijas, kaip' tai parodė 
praktika.

Tebūna prakeiktas per am
žius, kas neaukoja lietuvių tau
tos laisvės reikalams

STP. šETKUS

Kovotojai ir kenkėjai
ien!

Lietuvą ir sugrįžę ją giria, niej turistinės pramogos tikslais. Jų 
ko joje blogo nemato, kiti sa
kosi metę Lietuvą labiau pa
vergtą, prispaustą, išnaudoja
mą, negu galėję įsi vaizduotu 
Įspūdžiai priklauso nuo tą, 
kas važiuoja, su kuo nuvažia 
vę turi reikalų, ko siekia to
kiu apsilankymu?

Buvęs laisvės ' kovotojas, aiš 
ku. į dabartinę Lietuvą neva
žiuoja. bet pvz. sovietų parei
gūno brolis išeivis turi geres
nes galimybes nuvykti ir dau
giau pamatyti, t . - - •

Taip pat į pavergtą tėvynę 
nesiskubins ir papraščiausias 
lietuvis^ visad buvęs ir likęs iš 
tikimas savo tautos Laisvės sic- . 
kiui. Jam nėra kb važiuoti, nes 
žino, kad laisvos- Lietuvos jis - 
neras, o mindančių gimtąją, 
žemę pavergėjų matyti .nenori.

Yra ir tokių lietuvių^ kurie 
turi pinigų, mėgsta visur važi-}

* įspūdžiai būna labai paviršu- 
' liniški — tikrovės beveik nema 
to. Tokie lankytojai yra leng
viausiai apgaunami. •

Senesnio amžiaus Lietuvos 
lankytojas dar gali turėti rusiš 
kos praeities sentimentą; kai 
ir gimęs lietuvoje, bet moks
lus ėjęs caristinės Rusijos, lai
kais kur nors Rusijoje, būna 
susigiminiavęs su rusais, prisie 
męs jų kultūrą, dvasią. To ,

je rusų apsemtoje Lietuvoje 
F ne tik malonus, bet ir jautrus. 
: Jam rusas^ sovietas ar lietuvis

— tas pats.

(Nukelta į 5 psl)
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Kanados naujienos
‘Montrealio Zvejotojų-Medžiotojy klubas_"Nida"
Kaip ir kasmet, suruošė se

zono uždarymo balni ir 1978 m. 
sausio 28 d. Aušros Vartų sa
lėje.

Nors ir labai nejaukus, snie
guotas, vėjuotas ir šaltas buvo 
vakaras,„bet žmonių prisirinko 
tiek daug”, kad visi sustatyti sta-' 
lai buvo užimti. L-. i

Tur būt, .visiems norėjosi pra- lios liaudies dainos, buvo padai- 
siblab-ytj tir pailsėti nuo. liudė- nuotos tik okupuotos Lietuvos 
šių. slegiančių, nuotaikų, kurias kompozitorių sukurtos.

muzikė torontietė Dalia Viskon- 
tienė.

Labai gerai techniškai ir sub- 
tyl iai niuansuotai, pianu akom
panuojant Silvijai Freimanienei, 
dainininkės padainavo dviem ir 
trimis balsais 10 lietuviškų dai
nų. .........

Visos-ėst radinio žanro ir ke-

išgyvenome pėr Naujųjų Metų 
pirmąjį mėnesį — laidodami štai 
giar mirusiuosw.<l net 10 .savo 
bendruomenės narių ir artimų 
draugų. • • .

Pradžioje klubo pirmininkas 
Augustinas Milė visus pasvei
kino//padėkojo už' atsilankymą 
ir feakvietė^klubo -komisiją, kuri 
apdovanojo 3 žvejus laimėtojus 
tairrė'mis-' ir 4 -pažymėjimais .už * nbdų melancholiškų 
aktyvumą.

Apie-briedžius, stirnas ir ki
tus miško žvėrelius, kalbos ne
buvo. Atrodo, visi tie miško gra
žuoliai šiemet laimingai paspru
ko *ruo ruisų medžiotojų kulkų.

Kai aš po vakarienės paklau
siau vieno medžiotojo, kodėl gi 
nebuvome pavaišinti’‘'briediena, 
stirniena ir nors zuikiena, kaip 
pereitais metais* - man buvo at
sakyta, kad iškiliausi klubo me
džiotojai mirė, o kitiems, .šiemet 
ne taip jau gerai sekėsi medžio
ti. . z -

Net ir didelės žuvies 60 svarų 
niekas nebepagauna, kai klubas 
neteko savo "sėkmingiausio žu 
vininko a. a. Stepono Kęsgailos.

: Bet- ifnišų “'Nidos” klubas, 
atrodo, nenusiminė per daug šių 
metą nesėkmėmis .miškuose _bei 
ežeruose. Jie visi verti aždova- 
nojimo jie .tįk. taurėmis, feet ir 
ordinu, kad nors sekfningesniam’ 
sezono uždarymui, atskraidino 
iš^Torbntd dešimtį-įriižių 
vai žalsvu, lietuviškomis juoš- 
tdfrtis - iri karoliais- pasipuošusią- 
lietuvaičių dainininkių, gražiau- 
sięsmelsyos Lietuvos paukštės 
vardu pakrikštijusios savo an
samblį *

. . “Volungė”

Jų vadovė yra žinoma jauna

Nenadainavo volungietės nė vie 
nos dainos mūsiškių kompozito
rių^ net ir savo, toromiškio iški
laus kompozitoriaus Stasio Gai- 
levičiaus/

O tos estradinės dainuškos, at
sigabentos iš okupuotos Lietu
vos/ kompozitorių iškeptis kaip 
blynai:’ vienodų meliodijų, vie
nodo trijų ketvirčių ritmo ir 

nuotaikų 
dainos, rodos, jau gerokai vi
siems atsibodo ir klausytis.

O atrodo “volungietės’’ sugebė 
tų dainuoti ir rimtesnės muzikos 
dainą, nes jų balsai labai gra
žūs, izlyginti; dainuoja išsilai
kydamas tiksliai tonacijose, ne
pasimetė ritme dainuodamos net 
ir 'komplikuotą sutartinę- liau
dies dainą, labai gera dikcija.-

Norėtųsi tik didesnės discipli
nos esant scenoje ir reikėtų “nu 
imti”- monotonišką visų vienodą 
į šonus lingavimą.

. Pirmos koncerto dales rateliu 
išėjimas, nuo scenos ir pradžia 
antros, daininkėms įdomiai, su-j skiltyje įdėjo
šigrupavus jau padarė publikai} čikagiškio Kazio Skaisgirio to-O-igi Lipa v u.: jau. puuiaiai, - ---

malonu įspūdi ir net gerokai] M laišką:
— Radijo programa “Margu
tis” Čikagoj skelbia: “švarinki, 
me aplinką. Kovokime su van
dens ir oro tarša”. Kalbant apie 
kūrybos estetiką, būtų gera 
tarti: “švarinkime lietuvių lite-

pdplota ir išreikalauta padainuo
ti dar 2 dainas.

“Montrėaliėciai 9 kavalieriai, 
visi kaip ąžuolai aukšti,-liekni 
iri gtažūšr atėję į sceną, apdo
vanojo kiekvieną^melsvąją grą- j 
ąžuole; “Volungę” ir akompania- 
torę ponią Silviją po raudoną 
rpzę^ -, .

Montrealio lietuviai džiaugė
si;, kad-torontiškės jaunuolės su
sibūrė, į gražų vienetą, kad taip 
gražiai ’ kalba lietuviškai ’ ir iš
moko gražiai dainuoti. Buvome 
dėkingi, kad nepabijojo sniego 
pūgų pas mus atvažiuoti ir pra-

Uėjusi H spaudos ir galima gauti knygų rinkoje
AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA I

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pa-tan- 8 
gas daryti Jtakot j krašto politiku. 102 psl. Kaina ?1.50. š 
Knygos bus išsiųstos, jei f 1.50 čekis arba Money Orderis J 

bus pasiųstas tokiu adresu:
• . . _ NAUJIENOS,

173S So. Halsted SL, Chloro, HL S0608

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
.Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lie tu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau išvardintomis knygomit 
CU suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

k: ,Jucw. Kąptflnvkat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kipačlmleas, IžEIVIO DALIA, Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
knriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* LIETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiųose, 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Uversta i anglų kalbą.

M. Žo^anlco SATYRINES NOVėLtS Genialaus rusų rašytojo 
00 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina S2L

D. Kuriat, KELIONt | ANAPUS G£LEŽIN$S UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuabto ir agitpropo propaganda bei

Rrof. P. PikarHh, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pd. dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą 
Kaina IX *

Vlneat žarna lt H. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARASTU R,

Me tr kiti laidiniai yra rrmanA
NAUJI INOJE, mt U. HALSTID H\ CHICAGO, ILL. Met 
itaHanArt irk ralaWamlt arba vfaakaM palhi Ir prlderfawf

Iš geliu ciklo — aliejus 1974Magdalena B. Stankūnienė

CfflCAGOS LIETUVIU TARYBOS

10:30 v. pamaldos š. M. Marijos Gimimo par. bažnyčioj 
Šv. Mišias atnašauja ir pamokslą sako vysk. V. Brizgys. 
10 v. pamaldos Liet. E v. Lint. Tėviškės par. bažnvėioj. 
Pamaldas laiko kun. A. Trak is.

Geras patarimas

Kanados lietuvių savaitraš
tis “Tėviškės žiburiai’’ 4 nr.

ratūrą. šalinkime prostitucinį 
simbolizmą ir tarybinius mili-1 
cit inkus — herojus iš mūsų li-1
teratūros”.

Geras patarimas.
K. Petrokaitis.

skaidrinti musu šie-mėnesio-liūd 
nas nuotaikas.

Linkėjome visi joms sėkmės 
dainuojant koncertuose.

Pasibaigus koncertui visi bu
vo pavaišinti karšta vakariene 
ir kava su pyragais, šokiams niu 
zika visus apkurtino taip, kad 
neįmanoma buvo susikalbėti, o
rūkbriai be jokio pasigailėjimo 
pūtė* dūmus taip, kad ašaros po
nioms nuplovė nuo veidų, stro
piai' namie uždėtą rūžą.

Elzbieta Kardelienė'

erdvės laboratoriją
MASKVA, Rusija. -— Du so. Į 

vietų kosmonautai ketvirtadie-] 
nį Įpylė Į sovietą erdvės labora- Į 
toriją degalų. Tai pirmas at
sitikimas, kad erdvėje skriejan
ti ’ laboratorija'būtų papildyta 
reikalingais degalais. Iš viso, er
dvėlaiviui degalų pilstymas yra; 
pavojingas -darbas, bet dar pa- ? 
vojingiau juos pilstyti erdvėje. *

Pirmieji du kosmonautai ne- į 
turėjo pakankamai jėgos pa- ? 
siekti skriejančią sovietų labo- I

automatiškai prie jos prisiraki- 
no. Savaitės pradžioje pasiųs
tieji ne tik mokėjo susijungti, 
bet jie pajėgė perpilti atvežtus 
degalus.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitę. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų 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 išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų 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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nauptno** yillmt cxjfkly Rnyyy, Jtvrlef papuol bet Iroldą 

Vrnvqu solntą «r Itrfyrą.
Alekundrat Pakalnlšldt, MES GRJŽTAME, Idomflf jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykiu bei rietu tprašyuuą skaitomi kaip ro 
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniais. METAI PRAEITYJE. Netolimų Jvrirfų pririminl- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje įpražymąi, rurt±r>- 
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina $3.

Dr. Kizyi Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, ū tomM, Grą
žtai* viršeliais. 336 pst Kaina $6.00. Minkštąją viri. <5.06 

Prer. V»cl. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis. 223 psL, įrišta — S3,00. minkš
tais viršeliais SX6f

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVItKASlS PAMARYS. 
Pakalnės Ir Labguvos. apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis Ir dokumentacija. 336 psl., kaina S6.

P. KaslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės įtrimlnlmaJ 
170 psL-------------------------------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 2» 
puslapiai ------------------ ----- ----------------- -- i« i ■■

Knygas užsakant reikia pridėti 23 et pašto išlai d omą.

NAUJIENOS,

SXM

CM

1711 S. Halted St-, Chicago, 111 «0M8. — TeL HA M1W

1978 m. vasariu 16-sios minėjimo programos 

santrauka

II d. 12 WUTUSiuju 
pagerbimas.
Jaunimo Centro Sodelyje
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Akademine dalis 2 v. v. p. p. Marijos Aukšt.
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ALTO’s pirm. dr. K. Bobelio žodis,

SENATORIAUS ROBERT DOLE KALBA 
DR. J. GENIO KALBA.
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; Solisčių PRUDENCLTOS BIčKIENES IR ROMOS 

MASTIENftS KONCERTAS, 
tautinių šokių grupė “šVITURYS”.
vadovės Čepaity t ė ir Naru t y tė.

Lietuviškoji visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti.
Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja su vėliavomis.
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mu Uupom! jūs? pinigai At
lieta didelius darbug. 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 prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki ' .
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pas mus
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palūkanų, priklausomai nuo jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
peša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

prteigt* 1923 metalu. T«L 421-3070
Įrt&Igoa pletnoM bernu automobUUma pMtatytl.
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NAUJIENŲ rištinė atdara kasdien, išskyras jekmadienha, nuo

Telšių miestas fotografuotas 7/etuvos Ne: riklausomybės metais

Praeitų metų rudenį barzdukiniai džiaugėsi, kad jau 
netrukus prasidės pasitarimai tarp Amerikos Lietuviui 
Tarybos ir barzdukinės Bendruomenės vadovybės. Nie-j 
ko aiškaus niekas neskelbė, bet barzdukiniai buvo įsiti
kinę, jiems vis dėlto pavyko pralaužti ledą: jie turės pro
gos kalbėti su Amerikos Lietuvių Tarybos atstovais. Jie< 
net pakvietė visus ALTO valdybos narius, kad atvažiuo-j 
tų į.Baltimorę ir pasikalbėti su visais naujais išrinktais į 
ir pareigas perėmusiais Bendruomenės rinktiniais va
dais. |
į,.. Tuojau paaiškėjo, kad ALTO vadobybė visai nesiren 
gia važiuoti. Jie nesupranta, kuriais sumetimais barzdu- 
kiniamš taip staigiai užėjo toks didelis noras tartis, kad 
dar nė taip seniai jie koliojo įtakingesnius ALTO parei
gūnus, ypač tekdavo skaudžių žodžių pirmininkui ir jo 
bendradarbiams. Iš tikrųjų. ko važiuoti į Baltimore, ka
da nežinai, kuriais klausimais kvietėjai nori kalbėti. Kal
bėti visais klausimais nebuvo jokios prasmės, nes per ke 
liąs valandas visų klausimų niekas negalės išspręsti. Va 
žiuoti ir nei vieno rimtesnio klausimo neaptarti, ir nesu
tarti —- nebuvo prasmės. Nainys tiktai važinėja j visokias 
konferencijas, bet iš tų^kęlionių jokios naudos nebūna 
Jis pats viešai prisipažino, jog tai yra tiktai pinigų eik- 
vojiinaA? . '•

Dabar galime jau pasakyti, kad iš tų visų susirašinė 
jimų ir pasikalbėjimų telefonais nieko neišėjo. Ne tik, kad 
nei vienu klausimu nesusitarta, bet iš viso nesitarta ir

nėti. Bet neatsakymas į Bendruomenės centro valdybos 
patį mokytoją St Barzduką ir visus jo bendradarbius 
labai jau didelian piktuman įstūmė. Pirmą šių metų Pa
saulio Lietuvyje “Atgarsiuose ir mintyse” jis šitaip pra
sitaria:

“Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos nusivy
limas visiškai suprantamas: ji norėtų pasitarti dėl 
Lietuvos laisvinimo darbų bendro planavimo, derini 
mo ir rėmimo, o į savo raštus nesulaukia net papras
čiausio mandagumo atgarsio.O atsakymas juk gali bu 
ti ir neigiamas :ačiū nenorinųnematom reikalo irtadžN 
abiem pusėm būtų aišku. Tuo tarpu tylėjimas juk 
dvelkia priešišku ignoravimu, nieko gero mūsų gy
venimui nežadančiu. Kai ignoruoja vieni, toki pa
čiu pinigu gali mokėti ir kiti. Pagal patarlės, “lazda- 
turi du galus”. (PL, 1978 m. saus. 1036 psl.).
Mokytojas ne ti ksavo pyktį išlieja^ bet jis ir grąsi- 

na. Jis rengiasi pasiimti lazdą ir dar giliau ją įkišti Į Lie
tuvos laisvinimo darbą vežančius ratus. Jo patarimu ta 
lazda Nainio jau seniai yra Įkišta, iki šia'meto jie tos laz
dos iš ratų neištraukė ir ratui neleidžia suktis. Visi žino
me, kad vežimas lengviau eina, kai, visi ratai sukasi. 
Daug sunkiau, kai įkišta lazda sustabdo vieną ratą. Po 
kelių metų.barzdukinės Bendruomenės'vadams aiškėja, __ ___ _____ __
kad lazdų kamšiojimas gerų rezultatų neduoda. Jie nori nistų partijos nartai, propagan 
tartis jau “planavimo, dėmimo ir rėmimo” klausimais. d’sta:, KGB agenta' įvairių atš-

- -d -r ė ė i t • i •* T --1 •• i turistu mokslininkų, sto-
> 'i .Reikalas g&i kiek kitaip atrodytų^ jfeigu jie ištrauk- (jenįų į. priedanga ir “nau- 
tį lazdą ir tada .kviestų pasitarimua’Bet įkištą lazdą jie dinglęji kvailiai” (“useful 
tebelaiko rate, o Barzdukaš-niano, kąd pratus^jis’gali ir fools”), kaip pats leninas juos 
toliau lazdą kišti. Jam gali pavykti' gUŠtąbdytį abll- tatuS. Pavadino.. Ir dabar. Šie pastarie- 
Džiugū, kad ALTO \mdo\ybė nesiteikė p kvietimą visai daugiausia prisideda prie ko 
atsakyti. Jie buyo. paJdamsti, kuriuos klausimus yra pa-

JUS V. EPUTA

davhfus atlięka 
savo ar artimųjį 
sekiojimo ar kokio nors^’įeito 
tantažo. i ;< •. -"M

“Taikingo sambūvio*’'ir de
tantas dėka komunistai krfvą su 
demokratijomis iAplėtė visame 
pasaulyje. Frontų Iftfjog yra 
kiekvienoje valstybėje, kiekvie
noje tarptautinėje’ organizaci
joje, kiekvienoje’ tautinėje, gru
pėje. kiekvienoj e visuomeninėje 
ar profesinėje organizacijoje. 
Tai yra totalinis, sųbtlnuau- 
s’as karas. Tos detantėš. dėka 
komunistai be įprasto karo ir 
ginklų žvangėjimo tiek. Iąi9ė? 
jo, tiek pačių demokratijų.. bu
vo sustiprinti paskolomis,, gėry 
bėrais ir teehncdogija/' kad be 
JA.V. pagalbos ir apsaugos ki
tos demokratijos jau būtų pa
laidotos. - • w■
Patys komunistai nebetiki' sa

vo doktrinomis ir ideologinį‘ko
vą pralaimi. Tačiau, jų pastsn-

tačiau dėka “ useful fools*, tas 
laimėjimas atsidūrė Stalino ran 
koše. Ištisos Rytų Europos tau 
tos buvo perleistos komunistų

(Tęsinys)

Bent kiek pažįstančiam ko- munizmo plitimo pasaulyje. An 
munistinio “rojaus” sistemą trąjį iFasaulinį karą, be abejo, 
yra nuostabu, kad laisvajame laimėjo Vakarų demokratijos, 
pasaulyje, ypač demokratinėse 
šalyse, atsiranda peršančių tą 
sistemą ir laisvės kraštuose.Dar 
"nuostabiau, kad komunizmą per
Šančių tarpe pasitaiko net dva- sferon “didžiųjų” Churchill ir 
siškių — ‘Taudies opiumo” re- Roosevelt paršais, kurie komu- 
ligi jos nešėju, — komunistiniu n'zmo istorijon įeis kaip patys 

naudingiausi “useful fools”/ O 
Vietnamo karą kas nulėmė ar 
ne “penktoji kolonija” su sauja 
priešo agentų ir visa armija 
“useful fools”? Naudodami me 
lag'ngą propagandą ir sukčiau
sią apgaulę, komunistai iš kiek
vienos laisvo krašto problemos 
b~ndo ir sugeba krauti sau ka- 

j pitalą, įtraukdami už juos dirb
ti “naudinguosius durnelius”, 

taigi, apgaulės nesuprantan
čius, nesąmoningus komunizmo 

talkininkus. ' * ~ \

Komunistų agentai gal* tik 
vienas, kitas yra tokie i£/įsiti
kinimo. Kiti dirba dėl karjerom, 
pinigo ar priversti. . PrįeVartl-'

terminu tariant.
Nuo pat “spalių revoliucijos” 

iki šiol komun’stai atvirai skel
bia savo t’kslą užvaldyti visą! 
pasaulį. Jau Leninas nurodė, 
kaip tą tikslu siekti. Visos prie
monės, kaip melas, apgaulė, pro 
vokacijos, šantažas, papirkimai, 
žudymas 

geros 
tos, jeigu 
To tikslo

šnip'nėj’mas ir t. t., 
’.r of'cialai palaimin- 
jos priartina tikslą, 
vykdytojai — kom ’u-

pati gausiausia. jie duotus u3į

pretetįzijos per^'ĮądžOi^-flėi kiek nesumažėjo, todėl ir tu 
vo. nutarta.Į pakvietimą nieko neatsakyti. Tuščiai aušin
ti burną ir leisti laiką nevertėjo. ’ ;

Jau. minėjome, kad PtB pirmininkas Bronius Kai 
nys reikalingas pinigu.. Jis važinėja į Pietų Amerikos 
valstybes, veda konšachtus su Pietų. Amerikos lietuviais, 
bet su kuo jis susitikinėja, tai jis vienas težino. Visiems, 
tačiau, aišku, kad savais pinigais jis nevažinėja. Jam rei 
kalingi pinigai kelionėms.! Kolumbiją, Argentiną, Bra
ziliją ir kitas vietas, kur yra didokos lietuvių kolonijos. 
Važinėjo jis visur, bet jo veikimo centras yra JAV. Jeigu 
jisAmerikoje negaus savo kelionėms pinigų, tai visos jo 
misi jos nueis niekais. Be to, jis siuntinėja atstovus į Aust 
raliją. Be pinigų jie ten nevažiuoja Amerikos lietuvi 

(taip, privalo keliones apmokėti Pinigas tampa pačiu

reitinti, kvietė ALTO atstovus praeitų fnetų lapkričio 19 
ir 20 dienomis atiykti į Philadephiją, bet iš Chicagos nie 
kas ten nenuvyko. Pirmuoju laišku barzdiikiruai kvietė 
ALTą atvykti pasitarimui rugsėjo 21 dieną rašytan^e laiš 
ke. Kai nieko nebuvo atsakyta į šį laišką, tai lapkričio 7 
dieną siūlė susitikti lapkričio jau minėtomis dienomis, 
bet ir iš šio susitikimo nieko neišėjo. Buvo pasklidęs gan
das, kad vienas pasitarimo šalininkas norėjo būtinai 
vykti į Philadelphiją, bet vėliau tie gandai jo paties buvo 
paneigti ir į minėtą barzdukinės Bendruomenės centrą 
niekas nevažiavo. '>

i Taip reikalai susidėjo, kad niekad ne tik nevažiavo, svarbiausiu veiklos elementu. Nainys pirmas pajuto p. 
į bet j atsiųstus kvietimus net neatsakė. Gal čia trūko tin- nigų stoką. Jis ryžosi laužyti Amerikos lietuvių paprotį 
j kamo sekretoriaus, o gal nebuvo laiko į kvietimus atšaki ir pradėjo vasario mėnesį rinkti pinigus savo ir kitų am-

basadorlų kelionėms apmokėti. .. -. : j:
Iš pasikalbėjimų paaiškėjo, kad Philadelphijoje pir: 

mon eilėn norėta kelti pinigų klausimas. Nainys vis- dar 
neri sudaryti naują fondą, iš kurio jo vadovaujama Bend 
i\.«/menč. galėtų semti reikalingus pinigus. Jeigu šitoks 
buvo pats svarbiausias pasitarimų tikslas, tai supranta
ma, kodėl Amerikos Lietuvių Tarybos atsakingi pareigū
nai nesiteikė nieko Philadelphijos veikėjams atsakyti.' 
Apie šį reikalą vieną kitą dalyką buvome girdėję,, žodis 
kitas pasitaikė ir spaudoje pamatyti, bet nieko nesakė
me, kol pats mokytojas Stasys Barzdukas neiškėlė vie
šumon savo Bendruomenės oficialiame biuletenyje. Pa
sitarimai buvo nutraukti, kai ALTO vadovybė nematė 
reikalo tenkinti naujas barzdukinių pretenzijas j laisvi
nimo darbams duodamas aukas. Connecticut valstijoje 
registruotos Bendruomenės vadams pirma reikia tartis 
su atskelta Bendruomenės dalimi, o tiktai vėliau bandyti 
ieškoti ryšių su kitomis Amerikos lietuvių organizacijo
mis. . 1

JONAS KAIRYS

Mūsų gadynės romėnai
Vakarų Civilizacijos žlugimas -

dėjo kovomis su kolonijų žmonėmis. Nesąžiningumas 
abi privedė prie revoliucijos ir mo narei j a buvo pa
keista respublika. Vėliau iškilo civilinis karas ir jis sus 
muko, bet neilgai trukus vėl atsistatė ir vis besiple
čiant, pasisekė vėl įsigyti pasaulinės reikšmės galios

vieningumas prieš . demokrati
jas, kur to vierrngumo nėra, 
bet apstu “useful fo<ds” ir lais
vę išnaudojančių išdavikų, ro
do tų pastangų laimėjimus. Ne
sitikėdami ginklu Įveikti Ame
rikos, komunistai bando .su tam 
tikru pasiekimu supūdyti ir 
demorazizuoti šio krašto gy
ventojus bei susilpninti jų bud
rumą Tuo būdu, jiems neberei
kėsią daug -pastangų z užveržti 
Lenino pranašautą virvės kilpą, 
kurią patys kapitalistai skolon 
parduos savo galui. Tačiau^ ir 
demokratijos ima praregėti. Ti
kėkime, kad laisvojo žmogaus 
:niciatyvos neatstos jokie ver
gams skirti botagai, žmogus, 
be abejo, apginė ‘ savo laisvę, tuo

tūtavusios tautos narij vis daž
niau pasigirsta balsų: '.‘JMfes 
komunizmą pag-imdėme — mes

Visa tai čia buvo , priminta, 
ir mes tetuviai' Š’ydse pašau 

frontuose esame įvel
ti, Okupuotoji Lietuva kovoja 
už iavo^gyvybę j^ieš milžinu— 
komunizmu pridengtą rusiškąjį 
imperializmą. VLEKo if išer&£ 
jog pastangos padėti tautai at
gauti nepriklausomybę r yra 
skaudus rakštis okupanto aky
je, užtat, mūąų veiklai - griauti 
ir sustabdyti okupantas negaili 
nei pinigu, nei agentų, nei pro- 
Ugandos. _ .. . \ .

Eilė reiškinįmūmj jjyveni- 
me, be abejo, buvo naudingi 
okupantui, o dėl kai kurių irxia* 
bar tebevyksta ginčai ber savi* 
tarpio kova. Vieną - kitą mūsų" 
skaudulių bandysiu čia sumi
nėti . - ' * -

(Bus daugiau)

t Kai jūs nustosite apie muš 
meluoti, tada aš nustosiu apie 
jus sakyti teisybę, pareiškė Ar
thur Goldbergaš rusams, panau
dodamas Adlai Steveifsono po-

'da? “Roma žlugs?” Mekas negalėjo tikėti, kad Roma 
(žlugs. “Roma galinga ir nepereinama. Roma gali pra
laimėti vienų ar kitą mūšį, bet ne imperija”, murmė
jo romėnai. “Roma visas pasaulis — pasaulis Roma”, 
su pasididižavimu romėnai šaukė. Bet Romos imperi
ja visdėlto turėjo žlugti. '

Netikėtina ir-nesuprantama buvo jiems ir lai, kaip’ 
unperija galėtų nusi-

Žmonija iš praeities pamokų nieko riepasunoki- jr vadovybės 
lno* Galinga Romos imperija žlugo istorinis faktas., Roma, kaip ir Amerika, galėjo pasigirti savo ūži- 

ypatingai moteę-s ifcipu<>. Kodėl? IMežastū ^sdan^uvo išaiškinta, nė supras- maJM p^ja. įstatymu ifeivysfiusia statoma ir tei- [ 
se, valdžia ir tvarka, beabejo, ir prekių gamyba bei pa j knkti auyikuajems vandalam! 

r , . . s -, - ~ ’ tarnavimų galia. X akarų civilizacija gėrėjosi ir paši
lais rūbais, užkabina ant kaklo stambius auksinius dines romėnų klaidas, dėl kurių galingos imperijos naudojo jos paveldėjimais, bet Roma neišlaikė ir žlu-f 
na nuodai irs. kurio na vol d imi iš kartos i karta, bet iėtfos miAilnnėin ifin t>AkliiT>dA <Lav hi \ 7 l

VALERIJONAS JAKAS

Legendinis Machu Picchu
(Tęsinys)

t
(Kelionė po Peru ir S<m Bias salas)

Likę indėnai naniūosc, o y 
kasieji indėnai namuose, o ypatingai materys išsipuo ta. Šiandien, ilgiems šimtmečiams pfaslinkus, JAV ir, 
šia savu “luoloniis*4, tai įvairiais urnatae-ntais apsiū- vakarų, civilizacija tebekartoja tas pačias pugrin- 

papuošalus, kūne paveldimi iš kartos į karta, bet jėgos susilpnėjo/ifją paklupdė dar į)iiesš barbarams,• 
niekad neparduodami. Kūno indėnės ausyse' nešioja ją užpuolant Run^a žlugo. Ar išvengs jos likimo, Va- 
didžiulius auksinius auskarus ar monetas, o kai ku-,karų civilizacija, tik ateitis galės pafodytl 
rios moterys turi if nosyje įvertą žiedą. |

Anksčiau “molus” buvo tik rankų darbas, O dabAT1 
jau tam darbui naudojama kokia antikinė Singėr siu-- 
varna maSiha. Painiausia Tūbterys U | v Airi U Smalvų 
medžiagų Iškarpo indėniškus omamėulUa kaip gėksr ‘ 
pelėdas, gyvuliuklis ir kL Kada toks “piešinys” yTa

tuoni.1 priri»vm» ant .ien»p«lfe' nž kllrtnos tik
mdąasos. Kąrtaatok. prisiuvamas prie •W|omis. L-
bhuskutes, dekoratyvines pagalvėles af žaufštp, o kar* 
tais ištempiamas tarp medinių rėmų ir naudojamas< 
buto dekoravimui.

' U ;L ’ 
išsikėb uH* į s;Ją jau moterys prje savo namukų. bu- vyksta savo baidarėmis į Panamos žemyną kur pelno- 
<X>; iškalMiuisįus. pardavimui margaspalves **1 
Kainos labai .luks’os. Turistai mokėdavo4 net po *50 kuosc.
t»ž dėkui alyvinę pagalvėlę ar bhuskut^ Buvo nosi-

Romos pranašai, be to, kad jie nebūtų^ Įspėję ar.
.go. • . : nurodę karų naikinimo pasekmes, vis didėjančius pra

„ . ' y ' .. Į sikaltimus, mokesčius, morales kritimų, vitujiues riau-.
1 • visos aukšti Iškilusios Civilizacijos turėjo politines žmogžudystes, jau nekalbant apie gani

i ***** ▼ is umujaiiuiuo pi ii •

jsikaltimus, mokesčius, morales kritimą, viluji“ ? tli"

.. ..... ... .. ' savo laiku Virsti didkiqkrūvomis, senovės Roma, nors',
Romos imperija savo iškilimo gadynėje, užmia- k. Lito „ ’,os 8a*unas-n®laiInes' tvaiko* perversmus ir galimy-;

tau ptotu ir Jlaia Vdk būt/galėjusi priJyg-’ Jį-fmonnf vtawmeoincs ir pilittat klaidas, toun- ^ nusfleakti•vandahi ordoms- Bet to nebuvo jiems .

leančią ekonomiką, militarinių nuotykių aibes ir liūd
ną VaUdą,,0 gal !<• mūsų cix-Hižacijos žlugimą. įstoti-1 
ja kartojasi- j

Istorija, tiesa, galėtų mums pravesti paralelę, nu- 
rodiuičią Vakarų civil&acijos neabejotiną pažangą 
technikos ir mokslo srityse, bet nė paralelizmo bruo-} 
lai mums Šiandien tiek svarbu, kiek ypatingo ixtomen-.

U JAV ar Vakarų chdliiacija buvo toonarchijos vai 
dama ir »4Vo praeitie*.istorija,'kaip.ir Amerika, pra

ir

gana. i

Tyli šiandien senovės Romos pajuokos garsai, kaipl 
tyli ir senųjų jos pastatų priuvėsių krūvos. Iš j<x» liko i 
tik krikščioniškas jų vardas be Aukščiausiojo palaimos \ 
prieš vandalų gaujų pergales.

Romėnų patirtu

Namai — tvarkiausias betkoktoa visuomenė** San
z' < tvarkos * pamatasšiandien daugumos pamirštas fatlas.

f w» 4 ><.4 ... - _ ■-

Nelaukti dalykai įvyko . įtakoje išsiauklėja tautinis charakteris, apšviesta,
Kada Romos valstybininkas Seneca pasakė, kad vertybė, savęs kontrole ir ištikimybė. f /

(Bus daugino)

gausiai pirko.
Paaugliaiberniukaipardavinėjo‘savo darbo į vai- to reikšmė. Momentas skirtingas ir ateities nelaimių- 

{rius medijo drožinius,'kaip .laivųmodelius; ietis, de- Įspėjimai mums būtini. • '------- y ♦L r~^---------- ~—7"
yra kuna indėnų uždarbio šaltinis, Kai koratyMnea laidas, to vytai, šeimų g^os,. kas iylų — Nelaukti dalykai įvyko j N amai - šeimoe^mays - svarbiausias elementas, ku-

rholas". si duonos kąsnį plantacij'ose, ' žemės ūkyje ar fabn->; „___________
fRofrios imperiją gali ištikti nelaimė, kad gali ir žlugti,
romėnai j j pajuokdami, pradėjo ir kolioti. “Kaip? KaPABAIGA

i — Nuajtanos, CUac* & m. — Monday, February < 1878



p fe- fe q BALUKA8 ® KENKŠJAI 7 Ju, ištremtųjų bei Jų šefanų
AKUCnUA IR MOTERŲ LKKM

. GIHRKOLOMHl CHIRURGUA . - v,„
M49 RWteM RĄ (CrwterW 1 Yra rotaĖnhŠkd nusiteikusių 

MMteH TeL LU 5-M44 žmonių, kurie pro savo senti-
•jmitM pąca) susitarimą. | men tą vien sidabrą mato. Taip lu _i v... fintam mūsų cWtliuinkui V.

K. Jonynui pavergta Lietuva 
atrodo pasirodžiusi "baltų ply 
tų. u amais ir sidabrinės spal
vos stogais". Jei pridėtų dart 
kad kepti karveliai patys ats
krenda į Lėkštę ir kai upės te
ka geru?* rūšies grietine, tik 
ryškiau parodytų, kokiame pa-

imcrrv k 4larvmo takų 
CHIRURGIJA 

Tetef. 4RMS33 
S* VeUey M»4k*l Centw 

Me SUMMIT STRBET 
ROUTE $*, ELGm. UAINOK

DR PAUL V. DARGIS sakų pasaulyje šis musu senu-
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

Pipirnei Community klinikos 
' AMtetae direktorius 

ttM k HamMm U, Westchester, IL 
YALA?T>OS; 3—9 darbo dienomis irį

7»t: 562-2727 563-2728

*4X4 Gi 8-0873
DR. W. EISIN-EISINAS 

ATUMRUA IR MOTERŲ LIGOS 
G4NEKOLOGINC CHIRURGUA

V*aiaadoB. pajai susitariau. Jei oeat- 
• atliepia. siamtati Ml 34001.

gysttojas ir chirurgą*
SAtGLAXYBX . AKJŲ LIGOS 

'„'• no w i«nf ■
., . ' vkfaĮjdo6 pa*al susitariau- <

Siuvi|*sM. ŠILEIKIS

romia.
(Atkelta iš 2-ro psl.) Ką gali mums pasakyti tie

■ itetuvrai, * kurie yra pasiruošę 
bučiuoti pavergėjo grandine* 
ir guostis tuo, kad tos grandi
nes yra sidabrinės spalvos? 
Grandinės juk palieka grandi
ne nūs, nesvarbu kuo jos pada
žytos. Svetimo kareivio batas 
palieka svetimo kareivio batu, 
nors būtų ir blizgantis. Argi 
materialinės gėrybės^ yra lais
ves matas?

Toks matas įsiveržė ; krikš
čionybę jos pradžioje 33 si
dabrinių grašių pavidalu^ bet 
kokį dvasinį gėrį jis paliko? 
Jokio. Tapo žmogaus nuosmu 
kio pavyzdžiu visiems laikams.

Kovojanti lietuvių tauta nė
ra pašlijusi. Vyksta didvyrii- 
k a kova viso pasaulio akyse 
Maža mūsų tauta laikoma lais
vės kovos avangardu. Tuo ža
visi ir ispanai, ir italai, ir len
kai. ir vokiečiai,, ir kiti. Ar tai 
neatsveria mūsų sutrikusių bro 
lių klyskelių?

Tautų kova *tž laisvę yyks- 
ta ne tik pavergtoje Lietuvoje, 
bet ir visame pasaulyje, kur tik 
pavergimas pasireiškia. Visur 
□alksta vergijos pančiai. Ateis 
laikas, sutruks jie ir mūsų tė-j 
vynėje. KadL taip tikrai įvyks, ’ 
nėra jokia pranašystė, bet lo
giška reiškinių išvada.

Suklaidinti lietuviai vieno
kių ar kitokių aplinkybių ga
lėtų atsiminti bent brolišką

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

kas dailininkas, gyvena.

Dvi boslonietės surengė lie
tuvių jaunimo ekskursijų į pa 
vergtų Lietus ų, nuvyko net į 
komunistinę pijonierių stoty k 
tų. Montreaiieėiai organizato
riai panašiai padarė, nors pijo 
nierių stovykloje nebuvo. Jau 

. kuris laikas jie spaudoje įro
dinėja. kad padarė labai “gud
riai” ir labai ^lietuviškai”. Ma 
tyt. toks jų mentalitetas, kurį 
galės pakeisti tiktai pats gyve
nimas. Okupantui rusai atėmė 
iš mūsų tautinę vėliavą, tauti
nius ženklus, mūsų tautos is
torinę praeitį tikėjimą, greit 
turbūt atims ir patį Lietuvos 
vardą. Vėl bus vadinama “Se- 
Veruo Zapadoy Kraj’’ — Rusi
jos Aiaurės vakarų kraštas. Ta-

riai ir pamatys realybę, kuri 
guldo Lietuvą į rusų sukaltą

-4 į A ’ dCTOMETRISTAS" -
? k KAL^ UFOTVKKAI
r26M; W.‘h St. T»L 737-5149

TliriMiipdą Prftaikn akinius ir
.lenses^ ; *

VąL.? įgaLsusitarimą. Uždaryta treč tai, mūsų gimtajai žemei, per-

J .Gera bent tai, kad tokie “pat 
Į riotai*1 neatstovauja mūsų tau 

t mirkusiai miško brolių krau-

Detroito naujienos
Sujudo Southfiekle Fronto 

/ _ bičiuliai

mandagumą.: nepūsti miglos į šiuo kart^ĮJikto skristi ne į
aids, gyvenant savo brolių i ar- Vasario' iškilmingą
P*- .Į nėjimą Kanados Winsofe,

P^OSTAJOS CHIRURGIJA 
-r^'WBT 63rd STREET 

£-4 popiet 
į£ > ketvirtd'i-r-7 vai. vak. 

teteq 77M3SQ -

*y>^YCFrTw
MOTERŲ Ilges.

OFtŠQ?VAlii trečiad.
ii3OC24 ir 6^: %L' ttifc fieitadie-! s

—t - 1-^•’*

garsiai - Protezai. Med. ban-

2tSfrW«rt «rd SU Chfc*9<^ ML 60629 
į PRMpoct 6-5084
V;p fiėiėS visoms progom

Pt)HU 1LVGA, PAKASTI A SU MEILE
1.1 Kit VAI IK ZEMDUUSlAMb

o.. «vvm> O«vpar«>. ŽEMES ŪKIO ŠVrĖTlMAS.' Studija. UlelS- 
vtucagt/jc uieuii& palies auAuiiaajs ier>oulu>. uvięjų <ia

uų. -terne* ukio-avieuxno. pruoiemos akintnKu krašte, ii dalis. Žemes 
uiuo svtfCimaa Lietuvoje.

Autunui čdYu Zuuyje ruso. Jex uuunas lietuviu tautva ILSUiuu 
neoutQ sutrūKOęjj Lietuvon aeprikiausemyDes) gyvenimu ir nebūtų, au- 

!. „gr«utę» gražiai įaugimų, ir suKie&LejusiQ Lietuvos ponumų, eKontmu- 
yių ir KUiturtiūLu launejimųi šiandiena, drąsiai galim* valyti- lietuviu 
btuuj gidėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemes akio rulturus vaisiais 

•.*■' L prilyti)' pačioms įsKilrosiuni* Europus tautoms:.
Knygos apie žemes ukj atrodo tik Žemdirbiam* sKattyu. kadangi 

aoaouuu aemtių utuieš dauguma \bb.tz%, buvo ul^ainKm ir pu na 
saują isblasKytų .lietuviu aosvuuu dauguma yra arba patys Ouvę usi- 
ainKaL arba uKuunKQ v&vKax, reiAKm. &au si snyga dus urangi sn&u 
a»u<ick lietuvių aauguHU»i. ypaC aaUangi Knyga su LoKa meiie LaelUrus 

parašyta, tau pradėjus aKuityu nebeainoa pertrauxu Knyga 
auivtUiUS ^.ctUVai 41413 ZodZkilS. *L>eiQXlgB» KUZIUS. — mjU
-jj icvyuei Lietu tai”. *' .

ciu^gus duu puslapiu su daug vaadeliŲ ir lentelių runa UX $3.UQ 
tunams Naujienose.

Orai RTDa Muuey orderi fiųMl CoAiU ttiresu.

-V /r v J 1 S Ū &

173* HAL^I.Ell CHi^Auž), i-LLlINOlS bObUb
•jMrt penaus, mojau znygĄ paMsąstais

: &is žygis prie lietuvių vieny- 
j bės neveda, o tik einama prie 
’ skaldymo. Dabar Detroite nuo- 

? taikos aptemusios. Girdisi balnu- : sai norinčių steigti R. JjV Lie- 
paškr^Afr iaku lapais po ’ t ’̂4 Bendruomenės skyrių Pa 
Detroito apylinke Aršieji tra- i ^rėsirne- kokios nuotaikos bus 
nai puola paruošta darbininkių! 0 dabaI kaip^
bitelių '.medi Dar nesulaukus ; n^„3te±lme ’ Va3ano

. ' . ' • , - ,. J įskimmgą minėjimą, vasarionei vasario mėnesio, pasipylė. ‘
t x . . , 112 d. 12:30 vai. Kultūros Cen-auku-rrnkėjar su sarasais rink-‘x . , ... , .. . * ... . . tre. A, Sukauskasti aukas, .tarę- pačiam tikslui,1

kaip ir .Amerikos Lietuvių Ta- 
jryba, kuri jau per 30 metų ren-

T«H,4W: PR 8-M33 £’pr‘*-0834
Naujeįi. Berbero* ir Gene Drishiy 

krautuvė.
STORE

Fruit-Filled Fantastes

■* Tet WA 5-8OS3

JMOVING
»Le^dtrnef —•- Mfna tparauda 

ŽEMĄ KAINA

yMoving 
.ĄiarfrauttM p4rkr«irttym», 

’ U pr»lrfį> *t»tumv.
‘ . ANTANAS VtttMAS
r : :T»L X7S-m2 »rf>« 376-5996

s _ z .................. ..

SOPHIE BARČUS
RAtHJO 1EIMOS VALANDOS

programos U WOPA,

- .’uh hi, < M. '
katbai kasdien nuo pir- 

tnadiįnfo iki -*p®aktadienio 3:00 
3:30 ?val? popiet šeštadieniais 

J ir s«Rma<ieuiais nuo B30 iki P:30

’ - 1 Vettefr .AMona Oaukut
HĖmlock 4-2413

| TtfTS* MAPLEWOOD AVE.
C CHICAGO, ILL.4062?, -<• ... ‘ * ' ■ " .

H deDbtous to sarnu it’s < 
toe 6C fMh tini t — trapse.

wd
Developed by boew eeoeorabte tor Marion Salt Cowparsr, 

(he dwrihg^i quick pftk au ctp Rr*nr commb teem « ootthtns*

Wand.
Other aalad tf pa? To pleas® (ha eye at well at the taria Irada, 

texy eoioc, ahapea and rizm of different tails (or oefstabta)

VMMK BSOR?
* 4 i .

cut CraR from discoloring d5f rfienf or vedjw

cream • -• v' Nature Y Saasooa • *
k M cup Qrmty packed r teaaoninf btatol
v trovnaagv c

CofubuM afl toeetfmm hi nail boM; mix va£L !•

*J<i kas hvmh mylŲ telkyria mena žodžio Ir mono Tivos |į rrryUs, nes p*e 
II ateisima ir apslgyvanslrrw*. — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzau? beldimą? JU juk sako; “&ai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo''. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk eeamė dienos vaikai ir šviesos vaikai. "Todėl kaip (Seną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime sahn 
tamsybės darbus ir. apsivilkime Šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkę* teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

Visi žino, kad mirris yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 t< klausimą atsako knygute "Viltis po mirtie^, kurią sausite ne
moka m a L Rašykite:

F. ZAVtST, 3713 West 66fh STREET, CHICAGO, ILL. 6062$.
> ; ’ - tVL RAŠTO TYRINĖTOJAI.

. * . % v * *- - • . _i ■ ,

! $ Seniau lietuviai tikėjo, kad |
Ika-aukaa vasario mėnesį ir Va- išlipti iš lovos ant kairės kojos i 
sarto- 16-sįoa. BkHmirgo minėji-*yra blogas, ženklas. Romėnai dėl j Ž 
mo. metu.: ir .visos aukos skiria-, to pat dalyko vengė kaire, koja * 
mos Lietuvos, laisvinimo dar-’įžengti į namus.
bams finansuotL Detroito Lietu ’ ------------- ’

‘į’i •' i** »>■ •<»«*« i 
Alto skyrius, prieš du metus bu . . •« •J.±y. .< .. - ‘įvedė Zip kodą. Pavadinimas •vo jau susitaręs * su Detroito/ * • .. . 1
Lietuvių 'Bendrjc«henės- Apylin 
kės valdyba, kad LB apylinkės 
v-bą rinks aukas per Tautos

• sv’entės minėjimą Ir visą rugsė- 
jjį ir jau du metus

;š pirmųjų r
Zone Improvement Plan.

SUSIRINKIMŲ

taip- dar«, 
ir vasario!

Mažeika E/Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

DAIMID
1605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tfci.: Y Arai 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AlR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Imėn. .J-

/ L.B. Centro v4>a 
t \ kės valdybos aiškiu

su Našliu, našliukių klubas 11378 m. 
vakario mėnesi 10 dieną. 1 vai po pie-Apylin- , . iv A »a*. įfV

nutari- į tu šaukia nariu susirinkimą, kuris
mu, atrodo, nesutinka Ir rer-’ivyka Saulių namuose, 241T w • 43 
žiasi aukas rinkti antra karta xa^ B^s aptariami svarbūs/khibo aiasi auxas rtmcu antrą, sartą i reikalai. ,p0 auririskimo — vajiės
vasario mėn. Tokrt veikimu 
tik ardo tarp lietuvių vienybę. 
Aršiausias vienybės griovėjas, 
tai senstelėjęs organizatoriusjau

FEVA5 IR SONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
TeM.: GRovehill 6.2345-4 

1410 So. 50th Ave^ Cicero 
Ttlef TOwnhaB 3-2108-1

TRYS MOMRNfSKOS KOPLYČIOS 

AIKŠTt TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

Į Joniskieėn Labdarybė ir Kultūros 
; klubo susirinkimas įvyks antradienį.

: • „ jj—asario 7d. šauliu nariuose 2417 W.: vieną kartą bu\ o išstumtas lš;43 pradžia 1 vai. po pietų. Nariai 
pareigų ir jo bendramintis vy-! kviečiami atsilankyti, nes yra daug 
a a svarbiu reikah) aptarti.

t tautas diaysj.s . - • Po susirinkimo vaišės. A. Kx*ys

1' The home pictured above 
; appear nj«eh different 
i than any typical ratrarbau 
borne. Btrt It incorporates en- 
erry-«rar teaisnv to do- 
UtM, valerials, and appli
ances ^"Hrh can emt energy 
aesda br te M pereest. K 
has tw« heat-elrenlaMwr 
BeatRater Flceptaeei (rirht), 
deeped U <ra* nxmt air tn 
through the lower veirts. 
warm H »«dL then re-direct 
<M tested str hadk tete the

The mors effertire nse <?€ 
racrgj-savin< desieix materi
als and appU&nces can veil 
save up to oca half the cost of 
hearing and ooollną onr homes. 
TbU elaira h being proven by 

'1»MF Tories I^nc Island Sav- 
- Anew Bank. Ito -Ontenerry 
* "Ti* texuse built to demon- 

«traU the many practical vaya 
•C eonserriBr energy. The to
tal additional eoct of these 
Improvements was approx!- 
Mtely M.000 ,. . projected to 
W aroorttord vitbin 4 ta i 
yean tbrongh reduced ex-

Trriurtart an; addad kK

suUtfcu Mthin ▼alh and-cell
ing ax well as in earthen benna 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes. energy-saving- appli
ances and firciplaces.

T%e t»o Keatilator f5re- 
plaoes re-cireulate heated air 
back into the room. Thh fea
ture alone reverses the usual 
heat loos characteristic of most 
fireplaces, aceordinc to the de- 
aiiKDers of “Centeneręy "M.*

The A*cpfoeftt ver« Mtpptied 
by Home Crafty riorat 
Park. New York, Heatilaior 
Firejįl^ee, X ZHririon o/ 
/ndastries. Inc^ located te XL 
PtoasaiU. Iowa, tnanateefww 
a eonpleU lto« of btoZi-bu 
freeMta»di9ff a»d v*II- 
saovatod /treplacef . « , cfta 
atoatric ar

MARIAI-
Ckiaųroi
Lietuvių
Laidotuvių
DtreKtoriij
Assoriacijos

AMBULANCI 
PATARNAVI 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

4307 So. LITUANICA AVENUE. Phone; YArdi 7-3401

BUTKUS - VASARIS
1445 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

1348 So. CALIFORNIA AVE. Phooe: LAfayMU 34573

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAr^e 7-1138-UW

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RJCpcNk 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlittai* 7-4471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, P*lo» Hill*, VL 974-4411

~ ~ P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phc-no: YArd. 7-1911

■ ~ NAUJIENOS. CHICAGO A ILL — MONADAyTfEBRUAXY*^' 1978



—— ■ ■ ■ ■ - idij\ ap e lietuvių literatūros kū- 
| T O U M P | 4 j rinius Australijos biblfcjtekose

-- -- ‘ už tai gavusi $1,000 premija, ke-1
j 'kuui :r> a po pasaulį, lankosi Ka-| 
inadoje ir Amerikoje.

— Bronius M. Draugelis iš — K. Kiskus, Burbank, 
Fallbrook, Cal., atsiuntė gerus! 
linkėjimus ir $10 auką prenu-i 
meratos pratesimo proga. Los 
Angeles tautietis užsisakė Nau-! 
j ienas vieneriems metams ir at 
siuntė $5 auką jų paramai, Ee‘

Ha-

rašyti ir ne-

— Demin’kas Dzerkel 
nau apylinkės Vokietijoj 
metis Naujienų skaitytojas, siun 
ča artimiesiems ir pažįstamie
siems sveikinimus bei gerus lin
kėjimus ir ta proga paremia 
Naujienų leidimą $6 auka. Dkui.

— B. Samko, St. Catharines, 
Ont., savo laišką taip užbaigė: 
“Smagu skaityti dienraštį, ku
ris nebijo tiesos
vengia pozityvios kritikos, ypa
tingai tiems, kurie už pinigus 
ar be pinigų skleidžia mums ne
sveikas ir Lietuvai nieko gero 
nežadančias svetimųjų idėjas. 
Prisiunčia $35 metinei prenume
ratai. o likutis lai būna Naujie
nų reikalams. Laikykitės ir to
liau kaip iki šiol laikėtės, nes 
ateitis yra jūsų, o ne bendra
darbiautoji]”. Dėkui už laišką ir 
už auką.

— Australijos lietuvaitė Al
dona Juškaitė, baigusi Melbur
no universitetą, parašiusi stu-

bet policija jį

— Antanas
Springs, Ark.,

Bertulis, Hot

...........i~ .......--—  —r— ~~ —i —Tam ~ _~_~n i ~ iiibm

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

i
5 SLA — jau 50 metu tarnauja lietuvių visuomenei Ir išmokėjo dau

giau kaip ŠEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duota gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašaipu, kuri yra pigi, nes SUSTVIE- 

: NLHMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės
pagalboj pagrindu.

ŠIA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 

į iki $10.000,00.
i
? SLA — jaunimui duoda gera Taupoma fa Apdraudė - Endowment In

surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi- j 
joms ir gyvenimo pradžiai.

i
| SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM apdraudę:
J už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDFNTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1.000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 , 
i metus.

I SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų I 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO "darbus^

I
 Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

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

NAUJ LĖNOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
Amertko® lietuvių dleursMČic jteigėjmg bei lietuviško* spaudei pirmū- 
Rns ir atliekant būtina? pareik užterš. littuvri^s Išlikimui štai-

’MUJIZ’TOš Mrtet steM k kovoja Uettrre* ir jswfte Urtwrtv irisr*.
neišmes ir į zancUrlu.* sv skupintali ar Jų ffslle-

fAUJKNOS palaike vLe&s lietuvių demokratines zrupea. bendras Lnrtltv- 
rijis Ir remia riau lietuvių beudruosdca darbus bei tikslus.

NAUJIENOS, fitstovauja tyliai* lietuvių dauguma Kala nirimetimG. reto 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos. 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Ntujier 
ms vri mada. Lai ta mada tampa jaa prenumeruoti

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos- 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tiksiu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir višos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei riekiant visuotino liė»- 
cuvišku reikalu renesanse.
KAINUOJA: ChkagoJ* Ir Kanadoj* malama — S30.00, pusei metų — S1C.M, 

trims mėn. — St3Gz vienam meru 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — SI4.00, vienam mirų — 12-58. Užsieniu**

— $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama savalty vemekawl 

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, HL 60608

Q Munčta dot Nsujltną prenEmentiį Fiihlllejlnk)
vajaus proga paremdama? liefuviiią spaudą.

Pį Vajaus proga praiau aiųstl Naujienai dvi savaitei tusipaii- 
nbnnl nemokamai Ir be jokių įsipareigojimu.

FAVARD® IR VARDAS ____ ___________________________

dDnCSAS

III. 
iš anksto be raginimo pratęsė 
javo prenumeratą, o gerus lin
ijinius Ltb’dėo $5 auka. Dėkui.

— Sol. Lilija šukytė iš Muen
ch eno (Operos dalyvaus Toronto 

j Arts ’ rod ui don koncertuose va- 
į sario 23 d. St. I awrence centre. 
’ T ’o koncertu yra susidomėję 
Kanados lietuviai, nes garsioji 

j solistė i sceną įžengė Hamiltone, 
i

Lietuvių Prekybos Rūmų 
susirinkimas bus šį trečiadienį, 
vasario 8 d., 7:30 vai. vak. Da
riaus-Girėno didžiojoje salėje. 
Bus paminėta Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo 60 m. su
kakta. Ta proga kalbės dr. Leo
nas Kriaučeliūnas. Programoje 
dalyvaus muz. Fausto Strolio va 
dovaujamas “Audros” jaunių 
choras. Bus supažindinta nau-[ 
ja narė Loretta Rasinskis, Peo
ple Gas B-vės vykdomoji sek
retorė. Elektros inž. Edvardas 
Praninskas iš Lemonto padavė 
pareiškimą įstoti nariu į LPR 
organizaciją. Jis kandidatuoja 
į Lemonto Committeeman pos
tą.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus ruošia dekoratyvinių 
rožių gamybos kursus vasario 9 
ir 10 d. 7:30-9 vai. vak. Rožės da 
romos iš titinkamų kaspinų ir

Žalgirio mūšio paminklas, kuris karo metu buvo nugriautas

pys — sekr., Vilius Mozuraitis 
— ižd., Povilas Petrulionis ir 
Petras Stakauskas — revizijos 
komisijom -Skyriaus garbės 

i narė yra Stefanija Rūkienė, Si-

— H. Chvedukas perrinktas 
SLA 236 kuopos Toronte pirmi
ninku, S. Pulkys — vicepirm., G. 
Indrelienė—^fin. sekr^ L. No 
vogrodskienė •— prot. sekr^ J. 
Riauba

žalumynu. Už juos kursantai ir tuvos Atgimimo Sąjūdžio sky- 
kitas kursų išlaidas sumoka po į riaus pirmininku, Kostas Ple-

- §12. Kursams vadovaus, rodys ir 
mokys Aldona E. Sudeikienė. 
Registruotis tel. 847-2441 darbo 
valandomis.
- Ray Adomaitis laimėjo pir-1 T f T. oa-. , ~ i n kiro tremtine ir knygų autore,ma vieta Cune aukst. mokyklos T -, ... . « j, -i-x u.il veiklą jsijunge Kazys Saudar- metmeje mokslo projektu beri . . , " x, . T. ' , : gas, nesenai atvykęs iš Detroito. I pnemomų parodoje. Jis daly-1 ‘ -

vaus tolimesnėse varžybose.
— Pvt. Julija N. Judickaitė 

iš Marquette Parko sėkmingai 
baigė tiekimo kursus Armijos 
lavinimo centre, Ft. Jackson, S.

j C. Ji yra baigusi Curie aukšt. 
mokyklą.

— Julija Ivanauskienė buvo 
apiplėšta arti savo narnų prie 
63-čios ir Mozart praeito pirma
dienio vakare. Septyniolikmetis 
Edward J. Skala, gyv. 3310 W.
67 St.„ iš jos buvo atėmęs ran-

' Linuką su S50, 
tuoj sulaikė.

— S. Adomaitienė praves 
kun. dr. F. Gurecko mirties me
tiniu akademiją šį šeštadienį, 
vasario 4 d. 7 vai. vak. Tauti
niuose namuose. Ruošia Lietu
vos Dukterų Draugija.

— Julija £> Zdanienė, Hot 
Springs, Ark., prieš dešimtme
tį pradėjo kurti originalius pa
veikslus siuvinėjimo būdu ir iš
vystė tą pomėgį į aukštu kva-

B “LIETUVOS AIDAI”
-1. KAZĖ BRAZDZIONYTĖ,

PROGRAMOS ^EDfeJA
J/ 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

MARIJA NOREIKIENt
2808 West SMk St, Chicago, HL 6062E • TeL WAM787 

DWellt earirinkfmej feres rūfier Įvilrlų pratfe.
MAISTAS K EUROPOS SANDtLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUWTTt GIFT PARCELS MFRYtCt 

15«1 W. Chle^w, HL W425. — TH WA
ĮSU U. HalaHd St, Chic***, HL 40MB. _ TH lUWt

jau kurti Liftu atspausdiatą ir galimi ginti knyfų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekio Abrose mygi ipnimtl piskuttuhj 80 (188D492®) metu 

Chidgof lietuvių gyvenimą tr jų atliktus dirbui 684 piL Kalni 
110. lileido Amerikos Lietuvių Istorijos Drtuglji.

Knygoje aprašyti pirmas Chleagon atvažiavęs Metnvli, pirmos 
lietuvių kolonijos jų fuorgantaotoe ialpos drauįjot, statytes baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytialal ir 314 veiklesnių fanonių biografi- 
įoa. Duoti dokumentai kateliklškų. aocailistinių. Laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaltykloa. ban
kai ir kt

Norintieji ifą knygą įMiytl, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu tr paiiųati:

17SI Sa, EtelstM 8U Ckteart, HL few®

PAIEŠKOJIMAI I 
l 

Čekanauskas, Adomas, Jo
nas, Julius ir Juozas, taip pat’ 

gwenan-.

gyvenąs

anksčiau 
Peri u lai-

Z -g

Jono ir Onos vaikai, 
tiej i Chicagoje.

Dautartas, Kostas, 
Cleveland, Ohio.

Pečiulis, Pranas 
žinomas kaip Pranas 
tis, bet Amerikoje savo pavar
dę sutrumpinęs į Frank Pechu 
lis gyvenęs Ohio valstijoje.

Puidokas, Zigmas — Julius, 
buvęs vargonininkas Šiauliuo
se, gimęs 1908 metais, gyvenęs 
Austrijoje ip vėliau Australi
joje.

Statulevičius, Albinas ,Pra
no s., gv venęs Chicagoje.

Vasiliauskas, Pranciškus, gy 
venęs Fairfield, Conn., mirė 
1947 metais palikdamas šifek 
tiek turto. Jo vaikai interesuo
jasi kas peremė jo paliktą tur
tą.

Vievesys, Matas, Antano, s., 
gim. 1894 metais, į JA V-bes at
vykęs 1916 metais.

Vižinas, Vladas ir Julija į 
JAV-bes atvykę 1916 metais 
gyvenę Ch ica go j e.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi ai 
siliepti:

Consulate General of Li
thuania 41 West 82nd. Street 
New York, N. Y 10024.

lifikacijų specialybę.. Jos dar
bų paroda bus vasario 10-12 d. 
Chicagos Jaunimo centre. Pa
rodą globoja Lietuvos Dukterų 
Draugija.

— Stud. Rasa Lukoševičiūtė 
iš Montrealio pakviesta reda
guoti “Tėviškės Žiburių” savait
raštyje Jaunimo skyrių.

— Sol. Anita Pakalniškytė iš 
Hamiltono gavo Victor Shevel 
metinę stipendiją studijuoti dai
navimą. V. Shevel yra ukrai
niečių kilmės, vienas iš žinomiau 
siu tenorų Kanadoje.

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi Užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell A?e.
Chicago, Ill. 60629

• 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- 
Grrand Shores motelyje bei re
zidenciniame viešbutyje, 17350 
Gulf Blvd., St. Pet ersburg, Fla., 
taip pat mūsų bendradarbės AL 
Miškinytės $50 premiją.

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ!JrIM

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, <<Sūduvosw išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomi* gauna

ma ’Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina |3M Su legalitfko 
mis formomis — 83-50.

Užsakymus su Money orde
riu dusti: "Naujienos”, 1739 S.

hUnui, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS M£>3ESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
/ ( 

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

2

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

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 
židiniai 83-čia ir Kedzie. S64.200.

15 M. SENUMO 5^2 kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2¥z 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.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkant 
nuomininkus

4243 W. 63rd SL, Chlctge 
Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MAINTENANCE

For plant in heavy 
metals industry.

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

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

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

An equal opportunity employer

of

WATCHMAN
willing to work any shift.

6 day week.
Overtime after 40 hours. 

Insurance and other benefits. 
Steady work. Previous work record į 
will be checked. Must read and write

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

An equal opportunity employer.

PORTER — DAYS
Full time person to do ware
house porter work. Should be 
able to speak English. Excell
ent pay and best benefits. I

Apply 2nd floor 
Personnel

KROCH’S & BRENTANO^S
29 So. Wabash

An equal opportunity 
employer.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Free room for male or fe-l 
male senior citizen in exchange 
for very light duties.

864-0171

39NVH

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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, grisioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3. miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu
pirksi! 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.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas i

ELECTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI ;

Turiu Chicagos miesto leidimą-/
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, gaį 
rantuotai Ir sąžiningą! >

KLAUDIJUS PUMPUTIS į
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-3559

52—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $93 pusmečiui automobllh 

Liability <pdnud!m«s pensinį n kam*
Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVI -; 
523-5771

A T VE R AS
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardivimas Ir Taisymai 
2S4S WEST 49th STREIT
Tekfa REpubllc MM

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. MapUweed. TeL 154-74N
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi plllatyfaia pra
šymai ir kitoki blankai

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

*>. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avi
-hicapo, HL 60632. Tat. YA 7-594

I —-

IuUI Frank ZapoHs lt ATI PAtM

IKlUtAMCV

Farm Life Insurance Company

Didžiausias kailiųA 
pasirinkimas

pu YleslEteU

Chle<go> '’■■■NORMANĄ
283-8828 

(įstrigo*) ir 
877-8489

185 North Wabash Atobw

MAonajoi, oncA^i t, ma< mm&ay, noAOABr %,




