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VISOJE ISPANIJOJE STIPRĖJA 
SOCIALISTŲ DEMOKRATŲ ĮTAKA
Ne tik Beirute, bet ir kitose Libano vietose 

naktimis eina smarkios kovos

- 3IADRIDAS, Ispanija. — Premjeras Adolfo Suarez atitaisė 
daug pilietinio karo metu padarytų skriaudų ne tik krašto gy
ventojams, bet ir atskiroms sritims, bet premjero Suarez Įtaka 
mažėja visame krašte; Dešinieji nenori remti Suarez vyriausy
bę, nes jis padarė labai didelių pakaitų. Prieš premjero politiką
pasisko visa eilė pilietinio karo dalyvių, besinaudojusių privile- į 
gijomis diktatoriaus Franko valdymo laikotarpiu. Jie nepaten- Į 
kinti karaliaus ir premjero Suarez padarytomis, nuolaidomis. Bet f 
jie neturi pakankamai jėgų, kurios galėtų sustabdyti premjero 
Suarez vedamas reformas.

Socialistams vadovauja jaunas 
advokatas

Ispanijos socialistų demokra
tų partijai vadovauja jaunas, 37 
metų amžiaus Sevilijos advoka
tas Felipe Gonzalez, kuris laimė 
jo praeitų metų rinkimus. Sua- 
rezo vadovaujama katalikų par
tija surinko 34% visų paduotų 
balsų, o Gonzalez vadovaujama 
socialistų partija surinko 32% 
paduotų balsų.Gonzalez 
kaupia visas jėgasr kad 1979 me 
tų rinkimų metu socialistai lai
mėtų daugumą ir galėtų suda
ryti vyriausybę. Chicago Daily 

s News reporteris Jules Stewart 
tvirtina, kad Gonzalez gali lai
mėti rinkimus.

Socialistų Įtaka stipri, jie ge
rai organizuoti, o dabar tariasi 
susijungti su vadinama Darbi
ninkų partija. Tai nedidele gru
pelė buvusių veikėjų, bet socia
listams rinkimų metu gali pa
dėti.

Libane tęsiamos 
tarpusavės žudynės

. Socialistai sudaro opoziciją 
premjerui

• f . t,

Premjero' vadovaujama cent
ro partija silpnėja, nes atsiran
da vis didesnis dešiniųjų skai
čius, kurie nepatenkinti daro
momis reformomis. Socialistai 
bendradarbiavo su monarchis-j 
tais kovoje prieA diktatorių 
Franko. Neatrodo, kad Gonza
lez vadovaujama partija ban
dytų panaikinti dabartinę mo
narchija, kuri labai daug prisi
dėjo prie Ispanijos sudemokra- 
tinimo. Atrodo, kad žiaurios dik 
tatoriaus vartotos represijos 
daugiau nebegrįš, nes didelė gy 
ventojų dauguma pasisakė prieš t 
žiaurius valdymo metodus.

— Sirijos prezidentas Hafez 
Asadas ketvirtadienĮo* rytą 
vo išrinktas dar 7 metams 
krašto prezidento pareigas.

MIELI LIETUVIAI!
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IŠSPRUKUSIEMS KANADOS VYRIAUSYBĖ 
UŽDRAUDĖ BET KADA SUGRĮŽTI

Kanados užsienio reikalų ministe- 
ikar pranešė Kanados parlamentui, kad vy- 

plačiai veikiantį sovietų šnipų tinklą, isa- 
ir konsulato tarnautojų tuojau 
ambasados sekretorius policijos 
įteikti Kanados raitosios polici-

Užsienio reikalu ministeris padare platų 
pranešima Kanados parlamentui

OTTAWA, Canada. - 
ris Don Jamieson v< 
riausybė, išaiškinusi
kė trylikai sovietų ambasados 
išvažiuoti iš Kanados. Sovietų 
buvo sučiuptas, kai jis rengėsi 
jos karininkui $30.500 dolerių.

Kanados užsienio reikalų mi
nisteris informavo sovietų am
basadorių Aleksandrą Jakovle-' 
vą apie Kanados vyriausybės nu: 
tarimą ir įsakymą išvardin-^ 
tiems sovietų ambasados tar-| 
nautojams, dirbantiems ne tuos 
darbus, kuriems jie buvo skirti, 
bet labiau besirūpinantiems šni
pinėjimu. tuoj pat Kanadą aplei 
st i. 4-ri Sovietų ambasados-tar- 
nautojai jau yra išvykę iš Ka
nados. Vyriausybė uždraudžia 
jiems bet kada koją įkelti į Ka
nadą. o kiti devyni tarnautojai 
privalo išvykti iš Kanados (48 ketvirtadienį, 
valandų laikotarjwje. -

i Kuba paversta 
visuotinu kalėjimu
LOS ANGELES. — Neprik

lausomas pramonininkas Edward 
S. Shaw buvo nuvykęs į Kubą 
su idėja pagaminti iliustruotą 
kelionės aprašymą (travelogą). 
bet grižo su visiškai kitokia idė
ja. “Kuba yra kalėjimas, šiltas, 
palmėmis apaugęs kalėjimas”, 
pasakė Shaw grįžęs praėjusį

BETRUTAS, Libanas. — Die
nos metu yra ramu Libano sos
tinėje, bet kai nusileidžia sau
lė, tai tuojau prasideda tratėti 
kulkosvaidžiai ir rankinės gra
natos. Praeitą penktadienį su
sišaudymas vyko ne tik sostinė
je, bet ir kėliuose gretimuose
miesteliuose. Naujai suorgani- , 
zuotos Libano karo jėgos bando i 
nugikluoti įvairiuose .sostinės I 
kvartaluos e veikiančius parti
zanus - palestiniečius. Kai liba
niečiai bando nuginkluoti pale
stiniečius, tai tada įsimaišo Si
rijos kariuomenės daliniai ir su 
stabdo nuginklavimo operaci
jas. Sirijas karo vadai bendra- j 
darbiau j a su libano prezidentu J 
ir naujai sudaryta kariuomenės Į- - . 
užuomazga, bet Libano kariuo
menė didesnės galios dar ne
turi,'

Galvoja reformuoti 
Social Security

WASHINGTON. — Iždo sek
retorius W.Michael Blumenthal 
ketvirtadienį pareiškė, kad dėl 
Social Security mokesčių, kurie 
sunkia našta slegia vidurinę kla 
sę. Kongresas ir administracija 
turi persvarstyti visą sociali
nės apdraudos finansavimo si- 

t stemą. “Visas Social Security ir 
'finansavimo reikalas privalo bū 
ti pertvarkytas kitaip”, pasakė 
Blumenthal Kongreso Jungti- mįtetas, tautos atstovų įgalio-
niam Komitetui.

Nori pinigų už 
parduotąją žemęPrieš šešiasdešimt metų, Lietuvių Tautos atstovai vasario j 

16 dieną paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo aktą, j 
Šios svarbios sukakties proga Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo WASHINGTON. — Atstovu 
Komitetas sveikina Jus visus pavergtoje tėvynėje, bei laisvaja-1 Rūnjai ketvirtadienį priėmė bil 
me pasauly, ir kviečia šią sukaktį Lsskirtinar paminėti. Ilių, kuriuo Sioux indėnai gali, 

Praeities patirtis įrodė, kad jo pasaulio lietuvių uždavinys daugiau pinigų už Black 
Valstybinė Nepriklausomybė yra prsisidėti prie šio proceso pa-]®^9 žemę Pietinėje Dakotoje. 
būtina sąlyga pilnutinėms tau
tos galioms išvystyti. Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko-

* “ I Hills žeme Pietinėje Dakotoje.
r*'* u. A-v A. XZNZ’hXVTVF

greitinimo ir sustiprinimo Ue-j ^denų Reikalų Komsiija 1974 
tuvos išlaisvinimo pastangų. {metais nustatė, kad federalinė 

Tik vieninga, veikla derinau-1 va^džia iš Sioux tautos 1877 me
1 _ • • « V ’i

bu- 
eiti

— Libijoje karo jėgos įsiver
žė į Chado teritoriją, paskelbė 
Chado prezidentas Feliz MaL 
loam.

KALENDORfcUS

tas, tęsia valstybingumo tradi- 
Primygtinai klausiamas, jis | rijas ir siekia tautos išsilaisvi- 

pasakė, kad “permaina, yra rei-|nimo.
kalinga”, kadangi projektuoja- IJetuviai pavergtoje tėvynė- 
masis Social Security mokesčių,je ]aisvės ir nepriklausomybės 
įstatymas yra tiek sunkus, jog, J j^jaj au]cojasi neatsižvelgdami 

mes esame priversti apsvars-j jjerns gresiančiu pavoju. Jie ne 
tyti visiškai kitokią fmansavi. j tjk žodžiu jr konkrečiais 
mo formą”. Tačiau Blumethal Į darbaia jRyy.endhla Sflkį; “Tas 
nepasakė, kokios tos finansavi- j nevertas laisvės, kas negina 
mo alternatyvos numatomos. | jos”

- ----------------- m

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas kviečia visus 
laisvojo pasaulio lietuvius pri
sidėti prie šios šventos mūsų 
brolių vedamos kovos, pagal sa-

— Kosyginas, Sovietų Sąjunj 
gos premjeras, pasisakė prieš 
pagrindines žmogaus teises Bel
grado konfereicijoje. Jam atro-
do, kad Šio Mausimo kėlimas pa,vo ^ygaa if išgales
kenks žmogaus teisėms.Vasario 11: Felisė. PasMalis, Dailė, 

Sveikė, Algirdas, Vaičaitis.
Vasario IX* Modestas. Deimantė.
GiEteais. Vygandas.
SauU teka *33, -kidžlas 5*47 t.
Ora£ DaŽate Jaudrody*

■ v

— Montrealyje buvo nušau
tas S8vm*tų amžiaus kalėjimo

Lietuvos išsilaisvinimas nėra 
svajonė, imperijos nėra amži
nos. Sovietinis, rusiškasis kolo
sas pamažu, t»t napakaičalmai

- — — - - - . . ‘žmonės , teįi -dirba po. septy-
Kanada yra demokratinis kra nias dienas per savaitę už laibai 

informuoja menką atlyginimą ir be vilties, 
apie visus i Sept y n erių metų amžiaus 

krašto administracijos darbus, laukę vaikai atimami iš tėvų ir 
duoda atskaitomybę parlamen-ipadedami į mokyklas — į mo- 
tui, pristato metines apyskai- jkyklas, kuriose moko to, ko vai
tas, bet sovietų agentai nesiten- džia nori, kad žinotų, o ne ko

vyriausybėštas, 
krašto gyventojus

kino viešais ir teisingais vyriau 
sybės pranešimais, o sutiko mo
kėti stambią sumą pinigų tary
binėms institucijoms, kurias vi
daus reikalų ministeris privalo 
pranešti raitosios policijos vado 
vybei. Sovietų ambasados tar
nautojai. ilgus metus dirbę so
vietų policijos Įstaigose, gerai 
pažįsta vyriausybės slaptas in
strukcijas. teikiamas valstybės 
tarnautojams. Panašių slaptų 
instrukcijų ir ;
iš Kanados raitosios policijos 
karininkų.

Laimė, kad Kanados raitosios 
policijos karininkas, besitarda-j

su-

mokiniai norėtų žinoti”, pasakė 
jis.

Shaw parsivežė apie 13 valan 
doms rodyti rideotype, kurios 
ištraukas demonstravo Ameri
kos Saugumo Tarybai, — kon
servatyvų grupei,, kuri skatina 
stiprią 'Amerikos apsaugą.

Kriminalas federal!
i ana>ių sid-pLu e _

pranešimu laukė I niuose parkuose
WASHINGTON. — General, 

kontrolierius Elmer B. Staats 
pranešė Atstovų Rūmams, kad

mas su sovietu ambasados tar- kriminalas fed oraliniuose par- 
Kanados kuose ir rekreacijos įrengimuo- 

šnipu •VTa pasidaręs rimta proble-
na u t o j a is, inform a vo 
polic. vadovybę apie sov.
tinklą ir rusų gaudomą medžią- ma ir kad tai problemai reika-
ga. Policijos karininkas susita- įstatymai ir padidinta poli- 
rė su šnipu tinklo vadu duoti |ciJos priežiūra. Staats pareiškė, 
jam prašomas instrukcijų kopi- ^ad GAO (General Atskaitomy-

ti, ekonomiškai pajėgi lietuviš
ka visuomenė šį uždavinį galės 
sėkmingai vykdyti.

šios sukakties proga Vyriau 
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas kviečia visus laisvaja
me pasauly esančius lietuvius 
gyventi mintimi — Laisva Ne
priklausoma Lietuva.

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

jas bet tuo pačiu metu paimti 
iš sovietui šnipo $30,500 rankų.tais paėmė Black Hills žemę be 

teisingos kompensacijos. Komi-l Viskas buvo taip sutvarkyta, 
sija nustatė, kad Sioux turi tei-| kad sovietų šnipų lizdo vadas 
sę gauti 17.5 milijonų pinigais, buvo suimtas nusikaltimo metu 
kompensacijos ir nuo 1877 me- ir tuojau padaryti reikalingi 
tų nuo tos sumos po 5 nuošim- patvarkymai.
čius. tai yra $87.5 papildo
mai.

Kanados vyriausybė įsakė 48 
valandų bėgyje išsikraustyti iš 
Kanados pirmajam sovietų am- 

— Prezidentas Carter įspėjo basados sekretoriui Igorui Var- 
tanianui. ambasados patarė
jui Nikalojui Talanovui, užsie
nio prekybos pareigūnui Anato-

izraelitus dėl žiauraus elgesio 
su kaliniais.

j ---------------------------

— Britų šnipas Kim Philby,! — Artistė Melinda Mercuty liui Michalinai, attache Vadim 
nunešęs valstybines paslaptis j prižadėjo nenešioti kelnių, kol Į Barišpoletz. antrajam ambasa- 
sovietams prieš 15 metų, pasi-<graikų vyriausybė paruoš leidi-Idos sekretoriui Vladimir Suvo- 
rodė Maskvoje užsienio žurnali-jmus moterims vaikščioti su vylrov, vertėjui Vladimir Oškada- 
stams. Rusai leido jam apsigy-’riškom kelnėm. Graikijoje mo- 
venti sovietų teritorijoje. įterims draudžiama nešioti kel-

----------- jnes.
— Kambodijos žinių agentu-! ---------

ra praneša, kad susirėmimai suj — 30 Vietnamo tankų įsiver- 
įrtvarfusiais vietoamk$ais t^- žė į naujus Kambodijos plo-

bės Įstaigos) patikrintais fak
tais parkuose siaučia rišu rūšių 
kriminalistai — žmogžudystės, 
sužalojimai, narkotikų trafikas 
ir Įsilaužimai ir kt.

Amerikos Epilepsijos Funda- 
cija. Mukdama federalinio leidi- 

^jmo vartoti sodium valproate 
.(vaistą epilepsijos Hgai gydyti, 
..j paskelbė savo ekspertų rapor- 

i * w < *--- ir /S 4“ C5tą. kuriame tvirtinama, kad tas 
vaistas atitinka visus federal]- 
nius reikalavimus. Tas vaistas 
keliose kitose šalyse jau varto
jamas ir 400 epileptikų JAV-bė- 
se vartojamas klinikiniam iš
bandymui.

rov, ambasados tarnautojui Eu
genijui Koblovui, trečiam sek- 
retorui Genadijui Ivaškevičiui, 
attache Oleg Rostov, amasadoje 
dirbančiai jo žmonaiVerai .ambai 
sados sekretoriui Peter Liler- pirmasis ambasados sekerto— 
tum. Iš Kanados jau pabėgo m Hus Vartanian .., .

basados patarėjas Voldemar Vol 
Iner ir prakybos atstovas And
rei Krusin. Vyriausias viso šni
pų tinklo organizatorius buvo



DESPOTŲ PASVEKINDIAS
Romėnų amfiteatruose vyk

davo kruvinosios cirko kauly- 
nės. Kovodavo iki mirties gla
diatoriai (“kardininkai"), kar
dais ar kitais ginklais, tarp sa
vęs arba su plėšriaisiais žvėri
mis.

Gladiatona.s būdavo imami 
karo belaisviai, vergai ir mirti
mi pasmerktieji nusikaltėliai.

Tų km-.iiiųjn kovų ziQ. 
riduvo ,r kančiomis
gh*ėd n »s; m nio. I alkusių į sa
dizmų r Jriiv: ų.

Jas a saingai stebėdavo ir ro
mėnu despotai. Vienas jų — tai 
Klaudijus įsigeidė, kad gladiato
riai savo mirties akivaizdoje jį 
dar ir “pasveikintų**. Gladiato
riai vykdė despoto įsakymą.

Ir taip nuo Klaudijaus vieš-

ir žudo nekaltuosius, mirčiai pa 
skirtuosius.

Turime ir moderniųjų despo
tų, dar nuožmesnių, negu buvo 
romėniškieji. Tie despotai turi 
savo nelaisvėje gausybes žmo
nių, turi savo vergų ir “nusikal
tėlių". Juos jie sistematiškai 
žudo, naikina, neva siekdami sa
vo “idėjų“, iš tikrųjų gi tiktai 
tenkindami savo'sadizmą.

Kas gi visa tai yra?
Žmonės, palinkę į sadizmą — 

tai bolševikai, degą
kiekvienam, kas ne su jais; sie
kią savo idėjinius priešus fiziš
kai sunaikinti.

Kraštas, panašus į kruvinąjį 
cirką romėnų amfiteatre, yra So
vietų Imperija, tiek jos “metro
polija“, tiek ir užgrobtieji kraŠ-

patavimo gladiatoriai, prieš pra- tai. Ten L»lševikai, tie sužvėrė- 
dėdami savo mirtinąsias kauty-Jję žmonės, kankina ir žudo mir- 
nes,“ sveikindavo’’ jų kančių irfčiai paskirtuosius jų idėjinius 
mirties belaukiančius romėnų 
despotus šiais žodžiais:

“Avė im perą tor, moritun te 
salutant” — “Būk pasveikintas, 
imperatoriau, mirčiai paskirtie
ji tave sveikina!”

Romėnų sadizmą tenkinusių 
kruvinųjų cirko kautynių jau 
senai nebėr. Gladiatorių “žaidy
nės” panaikintos daugiau kaip 
prieš 4,500 metų. Ir romėnų 
amfiteatrai jau nušluoti nuo že
mės paviršiaus. Liko gal tik jų 
vieno— tai milžiniško (daugiau 
kaip 50,000 žiūrovų talpinusio) 
Romos koliziejaus griuvėsiai. 
Istorijon nuėjo ir romėnų des
potai, gerėjęs! gladiatorių mir
tinomis kovomis ir reikalavę sau 
iš mirčiai paskirtųjų “pasveiki
nimo”.

priešus.

Modernieji despotai — tai 
Kremliaus viešpačiai, duodą įsa
kymus savo valdžios vykdyto
jams išnaikinti visus, kas tik ne-j 
pagauna jų “idėjų”, kas įtaria
mas jų priešu.

Ir taip bolševikinėje imperi
joje, ypač Sovietų užgrobtuose 
kraštuose, nuolat ir nuolat vyk
sta, despotų įsakymu, jų nelais
vėn patekusių ir jų vergais pa
verstų žmonių (jų mirčiai pa

Kuršių marios

lės

Nurinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 28. Nr. 177 skelbia Pramo- 
ministerie instrukciją nacionalizacijai vykdyti.
“XX Amžius” 40. 7. 29. Nr. 171 skelbia ELTOS ko

nunikatu “Nepaprastuoju metu tautos ūkiui tvarkyti įs- 
atymą”, įmonių paskirtus komisarus, Valiutų Komisijos 
skelbimą apie santykius su užsieniu, ELTOS komunika- 
.ą, apie nacionalizacijos eigą, Fin. Ministerio įsakymą.

“Vilniaus Balsas” 40. 7. L Nr. 151 skelbia švietimo 
Ministerio aplinkraštį apie mokytojų uždavinius vado 
zauti naujam liaudies sąjūdžiui
“XX Amžius” 40. 7. 3L Nr. 173 skelbia aukštųjų švietimo 
pareigūnų rezoliuciją dėl švietimo subolševikinimo.

“XX Amžius 40. 7. 11 Nr. 155 skelbia ELTOS komu
nikate Darbo Ministerijos pranešimą žemės ūkio darbi
ninkams ir bedarbių registravimų. (Apie ūkio santvar
kos keitimą neužsimenama).

“XX Amžius” 40. 7. 20. Nr. 164 skelbia “Laikinąją 
instrukciją darbininkų ir tarnautojų komitetų rinkimus 
ir kompetencijai nustatyti”, pasikalbėjimą su Kauno bur 
mistru dėl bedarbių aprūpinimo, darbo min-joe atsišau-

Juos vartojo jie ir Lietuvoje, jų 
pirmosios okupacijos metu.

Vienus mirčiai paskirtuosius 
jie atiduoda į jų sauvaliaujan
čios .policijos rankas. Tokie nu
galabijami be jokio teisino, daž
niausia, policijos rūsiuose*

Kitus jie suima, tardo, kam 
kiną ir atiduoda jų neva teismui 
(neturinčiam jokio savaranku
mo). Tie likviduojami jau jų 
“teismo'* sprendimu.

Trečius jie išsiunčia i Sibiro 
tik tu ar kitų profesijų žmonės ^pakeliamų
ar klasės, bet‘ištisos tautos. Tau- koncentracijos

bolševikų ^eriuose- Tie numarmami iš

Yra jau surinkta ir sukaupta 
(atskirose knygose, studijose) 
visa bolševikų nusikaltimų įro
domoji medžiaga. Išnaikinti ne

lų, kuri nesiduoda
‘"peraukiėj ama'\ nušluoja nuo 

1 žemės veido. t
Kokiu būdu bolševikiniai des-

Bet žmonių, linkusių į sadiz 
mą, turime apsčiai ir šiandien 
šiais moderniaisiais laikais.

Turime kraštą, kurį galima po tai žudo žmones ir išnaikiną * 
palygint* didžiuliam amfiteatrui j rautas?
kur ne plėšrieji žvėrys, bet su-j Jie turi savo fizinio žmonių 
žvėrėje žmonės drasko, kankina i naikinimo būdus ir priemones.

lėto, nežymiai (bado, ligų, šalčio 
ir pan.), lyg jie mirtų sava mir-
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Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį mėtų skubiai 
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DOVANAS . SIUNTINIUS Į LIETUVĄ LATVIJĄ, 
ESTIJĄ. UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TCKSTANčlAl KLIJENTŲ PATENKINTL
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTĄ 
GARANTUOTAS, SKUBUS m TIKSLUS

PRISTATT’MAS.
Visuose mūšį skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

informacijų k nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausio je įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Ko reikalauja bolševikiniai 
despotai iš jų mirčiai pasmerk
tųjų?

Labai dažnai jie reikalauja iš 
tų nelaimingųjų dar sau "pagar 
bos”, ‘‘pasveikinimo’** netgi ir 
jų ‘Tdėjų’’ paplitinizno, bolševi
kinės propagandos.

Pvt.-, teisminėse bylose jie rei
kalauja iš savo politinių priešų 
(kaltinamųjų), kad anie save 
apsikaltintų, susiniekintų, tiesiog 
prasikeiktų ir po to “pagarbiai” 
nusilenktų savo žudikams—dės. 
potams. Tą nekartą yra apra
šiusi ir bolševikinė spauda.

Toliau, bolševikų idėjiniai 
priešai verčiami sakyti jų pro-

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
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T>L: 3744M6 
Te|.: 432-5402

džiaugiame sielvarte esančius, 
ašaromis apsiliej usius žmones 
"pasveikinti” Staliną už “apva
lymą” mūsų krašto nuo "liau
dies priešų”.

Taigi bolševikiniai viešpačiai, 
iš tikrųjų, romėniškųjų impera
torių pavyzdžiu, reikalauja sau

Kalyje apsnigtiems kelei
viams bus teikiama pagalba,bet 
kanai nenori, kad paprasti ke- 
ieivai automobiliais švaistytus! 
ir kliudytų sniego valymo dar-

‘Vilniaus Balsas” 40.7.26. Nr. 175 skelbia apie Vilniaus 
apygardos ligonių kasos valdytojo pakeitimą.

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 26. Nr. 175 skelbia “Sveika-
r> ’tos ir socialinės apsaugos įstatymą1

pasmerktųjų.

Karo vadovybė darban, palei
do didžiuosius kelių valytojus, 
kurie stumia į šalį ne tik snie
gą, bet ir užšalusius automobi- 
HU6. Karo metu jie būtą gražiai i .. ....
su sniegu nustumti ir suversti pensijoms mokėti įstatymą' 
į griovį bet dabar įsakyta jų 
neverstų bet perkelti kiton va
lymo pusėn, užvesti ir paleisti 
namo jau nuvalytu keliu

žiniai”
U

TĮ

Vietnamas pradėjo

vimas net didesnis ir brutales
niu negu romėniškųjų.

Romėnų despotai reikalavo 
sau “pasveikinimo” iš mirčiai 
pasmerktųjų (daugiausia, iš jų 
belaisvių ir vergų), ne rimtai, 
o tik kaip vaidybos. Bolševiki
niai despotai gi reikalauja savo1

M karą, kurio nemoka
mals”, “nuoširdžiai”, nors svei
kintojai degtą jiems neapykan
ta ar plyštų jiems iš skausmo 
širdis.

Po to bolševikai skelbia pa
sauliui, kad kiši jų valstybės 
žmonės juos “labai gerbia” ir 
“myli”.,

O dar po to tuos save sveikin-

NEW Vietna
mas keripėai į Jungtines Tau-

‘Vilniaus Balsas” 40. 6. 28. N r. 148 skelbia Sov. Š-gos 
Auks. Sovieto prezidiumo dekretą dėl darbo tvarkos.

^Lietuvos Žinios” 1940. 5. 29 Nr. 119 rašo vedamąjį apie 
Lietuvos - SSSR santykius. {Svarbus Dokumentas);

“XX Amžius* 40. 5. 30. Nr. 120 skelbia “Tasso” ko-

vo vedamąjį ^esisipratžnas” (Svarbūs Dokumentai);

■ '’Lietuva ■- SSSR”. ? - - 7 -
“Lietuvos žinios” 40. A 30. Nr. 120 ekeibia Taššo ko- 

’ muhikato komentarą “Snūdūs čemajonumas”.
“XX Amžius” 40. A 3L Nr. 121 skelbia ELTOS Vo-vuia žtara su ixamoocHja aei šie- .. , _ t->•

nų\ paskelbė oficialus radijas mumkatą ryšium su Tasso komunikato paskelbimu....
Voice of Vietnam, 

„ _ . , Vietnamas lai&ku Jungrt. Tau
ziškai sunaikina. tų genaral. sekretoriui Kurt:Tasso kaltinimais. "4 "

-Musą pareiga ta -bolševiku' Waldheimui prašo “imtit atitih. .. - ,, . . ' ” ’ ■ ./
--------*- • ” ■ -..... — 11 Vflniaūs Balsas* 40. A A Nr. 128 skelbia Merkio.

vykimą Maskvon ir Natkevičiaus priėmimą pas Mototo-

"Vilniaus Balsas” 4G 6. 4. Nr. 126 skelbia ELTOS 
komunikatą apie komisijos Vykdomą tyrimą ryŠtižh su

se teismuose ir riešuose susiriū- 
kimuose. Tokių k&H)ų yfk pa‘ 
sakęs ne vienas ir mūsų tautos 
ir ^-a&tybės Veikėjas pirmosios 
bolševikų okupacijos metu Lie
tuvoj. s

Bolševikai verčia, jų vai Tfau 
dies priešus“ dalyvauti ir juos] 
“sveikinti“ įritirio^ė manifesta
cijose, mitinguose. PvZ., 1941 
bifŽelio inėm (tuojau po lietu
vių masinių deportacijų į Sibi
rą) jie sušaukė milingą Kauno 
Sporto halėje, kur privertė di

prievartą ir klastą atidengti už=-į Kamą priemoniiį .paskatinti, kad 
sieniuose, parodant gyvais fak- nedelsiant prasidėtą derybos”. 1 , 
tais realybę, kokia ji ižtikrųjų j Vietnamo užsienių, reikalų mi- vą 
yra. Petras Stravinskas į nisteris Nguyen 2^ Trink pa-Į

:x v r Įnagius laiškus ifemntii&o Jun.I “Lietuvos -Aidas” 40. A A Nr. 263 deda vedamąjį.“Mi <
ir 'tiesa” Tautų jdtežms blokams; nistrą Pirmininką į Maskvą Palydini^. ? .
»? fci ri,-, ’nepriklausomiems nariams-val- .rv- j j j U..

pageidautų autoriaus įraše fcny-! -To paties radijo pranešimu, 
gą gali gauti ir iš jo Šiuo adre-Į notoje Waldheemui prašoma, 
su: P, Stravinskas,-6646 South) kad jie tą atsišaukimą paskelto- 
Albany AvL, Chicagd, I1L 60629. tų nsoms J.T. nariams-valsty- 
Kn. platinimo reikalais kreiptis bėms pasaulyje ir jį skaitytų 
į P. Stravinsko Raštams Leisti.1 oficialiu Jungtinių Tautų doku- 
Komiteto pirmininkų J, Kava- mentu.
liauską — 6437 So.
Ave., Chicago, UI. 60629. Moterys JAV-bių 
Kariuomenė padeda; armijoje

WASHINGTON. — Gynybos 
sekretorius Harold Brown 'ant
radienį ėmėsi žygių panaikinti 
Moterų Armijos Korpuso difek- 
toriatą Ir pripažinti moterų ro
lę kaip pilnai lygių partnerių inū

BOSTON. Mass. — Preziden
tas Jimihy Garteris, patyręs 
apie iškritusio sniegu padary
tus nuostolius, Ąlassachusets
Valstijoje ir abejose jos kaimy-!sų vaWtes .gynime su pūna

nistrui Pirmininkui Maskvon išvykus”.
^Vilniaus Balsas” 40. &, 8..NL 130 skelbia ELTOS 

■ komunikatą apie Merkio sutikimą MaSEvojL

; “Vilniaus Balsas” 40. 6. 9. Nh 131 skelbia ELTOS ko 
munikatą apie Merkio priėmimą pas Alblotovą.. ' -

'\XX Amžius” 40. A 10. NE 129 Skelbta apie" įypatih- 
gųjų pollčljbs nuovadų įsteigimą pffe ratų Alytuje, 
Prienuose, N. VŪnioje, G-aiŽi&nuošė. . ■ '

munikatą apie min. Urbšio Iškvietimą į Maskvą ir ten 
nuvykimą. >

“Vilniaus Balsas” 40. 6. 1L deda v*edajnąjį “Pasita
rimams Maskvoje bevykstant”. .

“Lietuvos Žinios” 40. & 13. Nr. 132 skelbia ELTOS 
komunikatą apie Merkio grįžimą, Skučio atsistatydini
mą, Povilaičio paleidimą. - i

"‘Lietuvos Aidas” 40. 6. 1A Nr, 281 skelbia ELTOS 
komunikatą “Visų Lietuvos Respublikos pUiečių ir gj’- 
ventojų žiniai”, kuriame paskelbti ultima tumo reikalą- 
riifaal ir vyriasybėfe sūtikiinas juos patenkinti '

“Lietuvos Aidas” 40. 6. 1A Nr. 281 skelbia vedamąjį 
“Rimties ir darbo”. ~

“XX Amžius” 40. A 17. Nr. 13fc skfeibia “Tasso” ^ko
munikate paduotą SSSR ultimatum^ tekstą Lietuvai, ka
riuomenės vado įsakymą sutikti SSSR naujai atvysian
čią kariuomenę, Lietuvos vyriausybės pa^e©ki^ąl.’W^uo- 
mcnei, min. Urbšio telegramą it I 
Dekanozovo atvykimą į Kauną...

i galimybe progresuoti lygiomis 
su vyrais.

nytėje valstijose, paskelbė ne
laimės ištiktomis. Gubernato
riai uždraudė Bostono ir jos 
apylinkių gyventojams keliauti 
automobiliais, kol kariuomenė 
nepravalys kokų.

ĮTTTKPAMA5 
SAVO aw/ 

Jasario Iv-TOSttS

GĖDA! IVWIHU
DIDUMĄ TIKSLO, j 

KURIAM J/ SKIRIAMA.
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Pt 6-4766 t renkamos auk6s pritilo būti
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Pl * A44A 1 rok i u adresu: Lithuanian American 
Kl^ | Council 2606 West 63rd St, Chicago.
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‘ proga renkamos aukos pritilo būti

J. Burkaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIU BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 
vienas gerųjų rr kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
Kaina $850- .. ,

“KONNERSftEUTHO TĖRESE” <
. (NEUMANNAITĮ), 

didėlem raidėm, karna $5.00. Abi knygos yra labai idbnuos. 
visiems lengvai suprantamos ir Hekvienam tikrai naudingw. Abi 
fu persiuntimu US $1350, užsakant ii:

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901. USA, (Bus daugiau)

2 — NAUJIENOS, CHICAGO t, H-l------SATURDAY, FEBRUARY H, 1978



MŪSŲ SPAUDOJE
Vaistas vienybei ir solidarumui .daromos nepakenčiamos. Tada 

Tiitininkų, bendradarbiauto- j l^^autojŲ unijos taryba ir kreL' 
’piasi j arbitracijos komisiją, nu- 

jų, pseudopoltikierių ir pseudo-' rodydama, kad darbininko neat 
rezistentą veiklos pasėkoje iš- ^^nias gali grėsti visai pramo- 
eivijos lietuviai it j y spauda su. ne?» 8»li darbininkai streikuoti, 
skilo.- Yra-gausu apgailėtinų pa- tarnautojai neis iš depo ir t. t. j 

! Kokia yra tikroji Krutulio iš 
:<Iarbo atleidimo priežastis'' Jis, 
nemisika 1 to j ok ia m is t a I yni u i,, 
nepažeidė tramvajų tarnybos 
taLsyklių. Buvo antikomunistas,? 
priklausė prie antikomunstinės 
darbin inkų partijos (ne Labour 
Party) ir buvo jos vykdomajam 
komitete. Krutulio senelis ir dė-; 

dmtas J. Slavėno straipsnis apie dė rusų buvo išvežti į Sibirą* 
tragišką Australijos lietuvio m ir ir tik po 7 metų paskelbus po* 

’ Stalino mirties amnestiją, grįžo
“Paulius Stašys Krutulis, of Į Lietuv^ Su darbininkų pard- 

metų amžiaus, š. m. birželio }Os Pagalba (buvo numatytas

vyzdžiųf nes jau- atsirado . prie
šingose bąrikądy pusėse dalis 

ir vaikų, vyrų ir žmonų, 
broliif if sesertfbei tos pat, netgi 
ideologinės, organizacijos narių. 
Veik visose išeivijos lietuvių or
ganizacijose atsirado kairieji ir 
dešinieji sparnai, net skilimai.

Darbininko 3 n r. yra atspaus-

Prof. Adomas Varnas Mindaugo vainikavimas

mėn. pradžioj buvo atleistas iš. ^an<ĮWatu per senato rinkinius lis pats pasidavė policijai. SmuL sąmoningai tranauja 
Melboucno tramvajaus kondiik- *senat<l) Krutulis stojo į kovą kesnės aplinkybės tegalės būti siems ar vykdo svetimųjų mums 
toriaus pareigų už tai, kad jis Pr]e^ vlsa^lę uniją. Perėjo k e-1 išaiškintos teisme. nepriimtinas idėjas, tai toks as-
atsisakė priklausytb prie komu- ^,as telsnI^ instancijas. Jam šun į Nepaprastos energijos ir prim niuo savaime diskvalifikuojama8 
nisUr vadovaujamos- un»j<*s? Jo bedarbis, nebu-icijų žmogus, P. Krutulis dar tik 'š visuomeninio bei politinio dar

pramonės registro vo sum°kė(a už atleidimą (ras-: buvo pradėjęs reikštis kaip ko-.bo.

sės- liudijimą, atseit, jam buvo ^aI*ė-s) • 
leidžiama nestoti į šią uniją, re
miantis sąžinės balsu. Tokią tei
sę Australijos įstatymai sutei
kia. Tačiau tas liudijimas ne
gelbėjo. Arbitracijos teisino ko- 
misionierė Judy Cohen (buvusio 
Labour Party parlamentaro naš- 
lė)į unijos tarybai^ kreipiantis, 
leido Krutulį atleisti iš darbo, 
pabrėždama: “Mano pareiga pa
gal. įstąiymą ■ spręs t U ginčus . ir 
juos šąlintĮ.p ne juos.didinti”. .

nistų vadovaujamos- unijos? Jo 
prašymu, j
įstaiga Udąvėjain išimties tei- ta, kad atleistas dėl savo palies' volo j as prieš komunizmą”.

Savo buvusių bendra-! 
darbių buvo visur persekioja-’ 
mas, jo buto langai buvo plyto-pjet galima drąsiai tvirtinti, kad 
mis ir akmenimis išdaužyti, šie-j broliai ginčijosi ne dėi lešienės? 
nos aprašinėtos “Kili Krutulis!”, dubenėlio. Vasario 16 ir I__ 
o jo tėvui per telefoną buvo pa- mis progomis visi kalba apie vie- 
sakyta: “Paulius užmokės krau- nybę ir solidarumą, bet nuo to 
ju už tai. ką jis daro unijai^. Kru apgailėtina padėtis nesikeičia, 
tūlio butas kurį laiką buvo sau
gomas policijos.

Pi ūgšėj o mėn. paba igbj e 
Krutulis- nuvažiavo į Sydhėjų, 

, .. . kur gyvena jo tėvai, brolis, se
ks toj ant į tramvajų tarnauto- šuo. Tėvas ir brolis (jaunesnis 

jų Jarnybą, nereikalaujama įsto- už Paulių) dirba geležinkelių 
ti ir į uniją (tai pabrėžiama an- tarnyboj ir priklauso taip pat 
ketose), bet vėliau, tarnautojui prie komunistų vadovaujamos 
atsisakant--į uniją įstoti, jis boi- unijos, čia kilo šeimyninis gin_

x- . ...... . ? Ne paslaptis, kad tokiu vraNors nėra paaiskejusios to * . .. , c 4 -1 . i- i u- net veiksmuose, isskvrus Ame- apgailėtino ivvkio aplinkybes,* T. . <1 , -1 rikos Lietuvių Tarybą, is kurios
i jie stengiasi paveržti aukas, ren

ki darnas Lietuvos laisvinimo rei-
kalams vasario mėn. Atsiranda 
suklaidintų ir gerų lietuvių dėl 
blogos informacijos, nes toks 
Draugo vedamųjų rašytojas b.

•grindine visuomeninio bei poli-'.f’ tuos Propolitikierius va- 
p j linio darbo taisyklę: I Jna Patrlotaif’ <> ™us kdus va-
* • t • j . ' v . . | dma šiuo vardu kabutėse.— Jei kuris asmuo uz pinigus*

ar be pinigų, sąmoningai ar ne- Kazys Petrokaitis

įneš nekreipiama dėmesio į pa- ,

GYVENIMO DEŠIMTMEČIAI
atsisakant'į uniją įstoti, jis boi- unijos, čia kilo šeimyninis gin_ Perskaičius Draugo vedamą- 
kotuojms, kiti drbininkai alsi- čas, ir Paulius, keturis kartus jį š.m. sausio 11 d. laidoje “Kas 
sako su juo dirbtų jis visaip už- perkautas į galvą, vežamas į. Ii-} pratęs tautinę gyvybę”, su vis- 
gauliojamas Darbo sąlygos pa- goninę mirė. Jo jaunesnysis bro! kuo galima sutikti ir pritarti, 

tik dėl antrame skirsnyje iš 
“Pasaulio Lietuvio” paduotos 
poetes Eglės Juodvalkytės ra
šinio citatos: ‘Kai į šeštą ar 
septintą savo amžiaus dešimt
metį jau nebe kopia, bet kulvirs. 
čia ritasi mūsų dienraščių ir sa 
vairaščių redaktoriai, nebe lai
kas susirūpinti, bet laikas ras
ti išeitu” — teko labai nusteb
ti, kai pačiame savo darbo prak 
tikos pajėgume 51—59 mt. as
muo, įžengęs (pagal vedamąjį

J NAUJIENOSE ^GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

334 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pi mart senus.Ja
Knyecxtyvtntojin Ir gimtą. 1,200 lietuviškų vietovirdžių sąri ša s. 

kilni $K0C, minkšti vi ritei te L

PCTtunttmui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

17SJ So. Halsted St, Chicago, UL 60608
I

įsiritęs) į šešetąjį

lydovu buvo pasirinkę alkoholį 
su tabako priedu. Tas pats kri
terijus tinka ir septintąjį de
šimtmetį einantiems, ‘kada ’ pa
gal „įstatymą įpusėjus jame ga
li išeiti į pensiją,,, arba ir dirbti 
toliau? Dažnu atveju * vyresnio 
amžiaus darbininkai būna gė
riau įvertinami už jaunuosius, 
tik atkištinai dirbančius. IŠ vy
resniųjų mokosi jaunieji.

Rašytojas filosofas dr. Vydū
nas skirstė žmogaus gyvenimą 
septynmečių tarpsniais. Nuo gi
mimo ikr7 mt. — vaikas; nuo 
septynių iki 15-kos — paaug-i 
lys. Trečiame septynmetyje su

Aiiastasio Somoza 
turės pasitraukti
MAXAGUA, Nicaragua.—At sisakė 1 

rodo, kad Nicaraguos preziden- vaite vi 
tas Anastasio Somoza turės Pa-j teliucse 
sitraukti iš prezidentūros, ^eS|įaVo 
krašto gyventojai negali jo il-jdento p 
giau pakęsti. Opozicijos čiuku. j konv w

Padro o’xy/jc
Ramentą'’

rys paniektas žurnalisto 
Į Chamorro nužudymo dieną.

Kai gyventojai patyrė, 
miesto centre buvo nušautas!
opozicijos laikraščio redakto
rius. tai 30,0C0 ūkininkų ir kal-

prižadėje juos tinkamai nubau
sti

Samozos partijos žmonės lai
mėjo s:, vi valdybės “rinkimus”, 
nes opozicijos 54 kandidatai at- 

kandid J'ioti. Prae tą ga
isuose didesniuose mies- 
- kalnų gyventojai reik a 
įvaryti S am ozą iš prezL 
kareivų, ’alioję Somozos 

irių partijoje alsiria- 
ija, kuri atnešė į ‘‘par

neštą, reikalaujanti 
dabartinį prezidentą tuojau at
sistatydinti, jeigu nenori, kad 
gyventojai iš kalnų dar kartą 
nusileistų į sostinę.

nu gyventoju nusileido į Nicara FEDERALINĖ RINKIMŲ Ko-
gua ir tris dienas protestavo 
prieš žurnalisto nužudymą. Jie 
sudegino du bankus, reikalau
dami teisėtumo. Išėjo iš sosti
nės, kai vyriausybė paskelbė 
suėmusi visus tris žudikus irsvetimie- berniukus ima storėti balsas ir 

dygti ūsai. Tačiau pilnas subren 
dimas kūnu ir dvasia vyksta 
ketvirtame septynmetyje, kada je lietuviškas spausdintas 
ir protiniai dantys išauga.

Išgyvenus septynis septynme 
čius, moterį paliečia gyvenimo j 
persikeitimas, angliškai change 
of life”; vyrus taip pat gamta 
neaplenkia., gal kad ir nejun
tamai, imant dėmesin, kad vi
dutinio amžiaus vyrus 51—59 
mt. staigūs mirtini smūgiai iš
tinka dažniau, nei pas vyresniuo 
sius. Kartą lenkiškoje radijo 
programoje dr. Sikora, aptarda 
mas vyrų ir moterų amžiaus il
gį, pasakė — “Vyras išgyvenęs 
iki 60 metų, gali tikėtis gy
venti ilgai.” Gyventi — reiškia 
dirbti, aišku — pagal išgalę, 
nes žmogus sutvertas darbui ir 
kūrybai.

Skaičiuojant gyvenimo de
šimtmečius, kad išvengus rikto, 
verta paklausti, kurį savo gywe-

dešimtmetį auga jaunuoliai, šio septynme-

jotina, jog ir tame dešimtmety- 
žo- 

dis bus gyvas ir našus.
O. Algminienė

midija ketvirtadienį nubalsavo 
atmesti po Watergates bylos re
formą ir leisti Demokratų Na
tional. komitetui sumokėti sena 
torių Huberto H. Humphey ir 
Roberto F. Kennedy 1968 metų 
rinkimų skoloms. Vienbalsis nu 
tarimas sumokėti beveik 2* mili
jonus dolerių skolų leis komite
tui aukoti neribotas kontribuci
jas tai skolai likviduoti.

MEAIBER

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)

MES TAIP PAT
SUS CHICAGOS

, . 7.000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O
Bter-City Relocation Sjrviee

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
‘ Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu
viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomis knygomis, 
ds suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juotas Kapačlnsksa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku, ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl„ kietais drobės viršeliais kaina 4 dol

Juozas Kapačlnskasr liEIVIO DALIA- Atsiminimai. Išeivio Dalia 
| vra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįgi- 

kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iuū- 
ątruota. 300 psl Kaina 7 dol

eiKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kolrias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl $1.50. Yra taip pat 
grerzta i anglų kalba.

M. Žoičąnro SATY'RINtS NOVtLtS. Genialaus rūsy rašytojo 
BŪ satyriniu novelių. 199 pusi, kaina $2.

D. KuraWz, KILIO N t | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. At> 
toriaus pasta bucų neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
TTfmatkivlmai- Abi knygos paradytos lengvu, grafiu stiliumi.

Prof. P. Pakark^ KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė stadija apie prūsu liking 
Kaina $2. -* a*--ahi

VUeea žamaltb. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTRJK. 
B4 pat Kaina ŠUO.

tU ir kiti Uidlnlal yra grunaxri
KAUJfSNOSt, 1717 S<. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. S66M

arba užaakaM palhi Ir Bridarfaal 
a* perUMa.

yra nubraukiamas kaip netin- čio pirmoje pusėje gamta atžy- 
kamas. Išimtį gali sudaryti, ku/mi mergaites moteriškumu, va
rle iš jauno savo gyvenimo pa_ dnamomis mėnesinėmis. Pas

į DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šem$ as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių Istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VTENT5O 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 pirmujq išeivių Šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas ROkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori- 

Jjos Draugija. Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol

GAUNAMA “NAUJIENĄ ADMINTSTRACUOJE
JtA

i REVfTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Ntuflanose galima «avti pulkty knyrv, kurlav ImH kaklą

knygų win tą ar lentyna.
AUkundrM Pakalnflldt, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienu 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. PakalnSkla. METAI PRAEITYJE. Netolimu In’Wu pririmlnl- 
Ir laiko įvykių Lietuvoje fr*Vokietijoje aprašymai rusklr> 
tytl į 12 dafių. 296 psl. Yaina SS.

Dr. Kiiyt Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D toffiM. Grą
žteli viršeliai* 336 pal Kaina $6.00, Ifinkžtaia virš 15.M 

rrM. VacL SlrlHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTCL 
RUA, I dalia. 208 psl, Įrišta — $3.00, minkštai vtr- 
šeltete — $2.00; H dalis, 225 psL, Įrišta — $3.00. minki- 
tete viršeliais________________________ -_______ SU*

Henrika* Tomai — TamaUvakas, LIETUVIBKASlS PAMARYS. ; 
Pakalnės ir Labguvos. ap^Ckrifyą gn Idėmtete aprašymais, ffiu- ! 
stracijomis h* dolfumentacija. 336 psL kaina M

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atrimtedmaJ
170 pal--------------------------------------------------------------IMt <

M. Gu<tell«, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 2» 
pnatepial -------------------—-------------------------------- O.M

Knygai užsakant reikia pridėti 23 et, pašto ffladdoma.

NAUJIENOS,

! 173$ S. HdftM 8L, Chlouro, UL — T«L HA 1-41W |

nimo dešimtmetį tęsia 25-riųį 
metu jaunuolis? Pagal tai pas
kaičiuoti ir 55 mt. vidutinio as
mens dešimtmečių eilę. Po dvie 
jų metų rašysime 1980 mt. ir 
juos sulaukus sveikinsimės ne 
tik su naujais metais, bet ir su 
nauju dešimtmečiu, būtent aš
tuntuoju, pagal paskutinę skait 
line prieš nulį kaip tai buvo da
roma praeityje O tačiau 1980 
metai užbaigs šio šimtmečio aš 
tuntąjį dešimtmetį ir su 1981 
mt. prasidės devintasis. Neabe-

l

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jazminu, A K555 IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

aprašymai paimti Iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina S2.50.

Dr, Juciis B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
osL, kainuoja $2.00. * •

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jis ir 
tltas knyga? galim* įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oiniginę perlaidu. c-

17SS South HaJstrd Street Chicago. HL SMS3

pas mus
Pis. mu uupom! JiU? pislfal it* 

Mek* didelius dirbtu. Pirma, jie pa
dedi Jums pasiekti asmesiSkus jflsg 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėna- 

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

7%%
palūkanų, priklausomai nuo įdėto 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės $ąskaitof 
neša

5y4%

UNIVERSAL
SAVINGS a LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608 <

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS <
Įrtelgt* 1923 met&U. T< 421-8070 1

l»tal£og pletnoM M«dm automotfllaniM potatytL K

__________________ ,____ . i
| — NAUJIENOS, CHICAGO i, ILL ^$ATVM>AY. FWWTAJaT’fl. !973
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Sekmadienį, vasario 12 dieną, Chicagds lietuviai mi 
nės Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 60 metų su
kaktį.Minėjimą rengia Chicagos Lietuvių Taryba, • susi
dedantį iš įvairių politinių grupių, fraternalių susmeni- 
jimų kuopų, įvairių draugijų ir klubų. Sovietų karo jė
goms okupavus kraštą, visi Amerikoje gyvenantieji nep 
riklausomos Lietuvos šalininkai rado bendrą kalbą, su
siorganizavo į Chicagos Lietuvių Tarybą, kad vieningai 
galėtų paminėti nepriklausomos Lietuvos laikotarpį.

Kitos Amerikos lietuvių kolonijos Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį, minės vasari a 19 dieną. Atsiras ir tokių 
kolonijų, kur minėjimas bus pravestas ketvirtadienį, va-1 
sario 16 dieną, kai Lietuvos Tarybos nariai pasirašė Lie
tuvos nepriklausomybės ■ aktą ir pradėjo savarankiškai 
tvarkyti Lietuvos reikalus.
Jeigu Lietuva būtų nepriklausoma ir pati tvarkytų visus 
savo-krašto gyventojų reikalus, tai nepriklausomybės pas 
kelbimo sukaktis būtų visų labai iškilmingai paminėta. 
Dabar ši sukaktis bus paminėta tiktai šeimose, nes oku
pantas Viešai Lietuvos laisvės laikotarpio: iienūri prisi
minti Vasario 16 dienos proga okupuotoje Lietuvoje ne
galima nė prisiminti apie Lietuvos'nepriklausomybę ir. 
paskelbimą senos Lietuvos valstybės atkūrimo. Tai buvo 
didelė sensacija visoje Europoje. Niekas nenorėjo tikėti, 
kad tokia maža tauta drįstų visam -pasauliui pareikšti, 
kad ji pati tvarkys savo žemės ir savo žmonių reikalus.

Nepriklausomybės aktą pasirašiusieji tvirtino, kad 
naujai atkurta Lietuva nutraukia visus ryšius su buvur

raukti ryšius su atgimstančia Lenkija. Lietuvoje 
ruozas Pilsuckis, tapęs naujai atgimstančios Lenk ‘ 3 
laršalu, pareiškė, kad senovėje padaryti susitariu-a; ~- 
enkais turi galioti Jis pats esąs lietuvis, jis šiuos reika 
us geriau supranta. Vėliau ii- Pilsuckis įsitikino, kad lie- 
uviai tikrai nutraukę ryšius net su lenkais, nežiūrint 
lietuvio” Pilsudskio senų papročių ir to meto d vašir 

riterpre tari jos. Kai lenkai buvo pasiruošę Lietuvoje .u 
uašti perversmą ir primesti pilsudskinę interpretaciri 
iai lietuviai lenkus čiupo ir už grotų susodino, o už kir 
aiko Lenkijon išsiuntė.

Lietuviai nutraukė visas senas sutartis, tsirube 
aavo su rusų, vokiečių ir lenkų, ir pradėjo savarank'ška 
n'ską tvarkyti. Jiems reikėjo pradėti išp radžiu. Jie c tu 
■ėjo pinigų, kariuomenės, karo medžiagų sandėlių ’r v 
ybei reikalingų pamatų. Bet jie sugebėjo tuos pamatus 
išdėti, Įvedė tvarką ir keliais metais padarė didesnę p*- 
.ringą, negu lenkų ar rusų valdytais šimtmečiais. Jeigu 
kaip stiklinė. Joje keliai būtų buvę geri, namai šilti ir gy- 
tiems'tvarkyti visus reikalus, tai šiandien Lietuva būtų 
galingieji kaimynai būtų leidę lietuviams iki šio meto pa- 
ventojai sveiki. Lietuviai yra darbštūs, taupūs ir tvar 
kihgi/Jie yra dideli ‘tolerantai. Lietuvoje buvo atsiradę 
keli daugiau žinantieji, bandžiusieji primesti daugumai 
savo valią, bet kai paaiškėjo, kad tos .jų “žinios” nebuvo, 
tokios gilios „ir praktiškas gyvenimas ne toks jau pavyz
dingas, tai lietuviai patys leido jiems patiems savo neži
nioje ištirpti. O kai jie dar pradėjo tačp savęs-peštis, ta'

lausoma ir demokratinė Lietuva, savarankiškai tvarkan
ti visus savo valstybės reikalus, šis pareiškimas nepati
ko buvusiems Lietuvos kaimynams. Rusija reiškė pre
tenzijas Į Lietuvos žemes, tvirtino, kad galioja padaryti 
susitarimai Vokiečiai, tuo metu dar laikė Lietuvoje gaū- 
siąsavo kariuomenę, taip pat norėjo primesti lietuviams 
savo valią. Jie suprato, kad Lietuva galėtų būti neprikfeū 
soma, bet Jai reikalingas vokiškas karalius. Kad vokie
čių p'retienžijos būtų stipresnės, tai kandidatas j Lietu
vos karalius pradėjo mokytis lietuvišką “Tėve mūsų”.

Bet didžiausias pretenzijas reiškė lenkaL Jie nega 
Įėjo patikėti, kad lietuviai drįstų traukti Krėvoje ir Liub 
line padarytus susitarimus. Lenkai, girdi leidę Jogailai

L ŠTROMO PASKAITA BOSTONIEČIAMS 
disidentas, politkalinys, bet pir
moje eilėje — realistas.- Jo rea
listinis jausmas stipresnis už 
bet kuras ideologijas ir nusi
statymus. Kai ateis laikas, kada 
bus galima ir gyventi, ir atitin
kamai save pareikšti, tada • gal 
jis ir vėl pasidarys normaliu 
žmogumi, o š’andien j’s padlt.es 
verčiamas, būti savotišku socia
liniu' schizofrėniku.

Bet tas žmogus nori turiti re
alistinių vilčių — kad jo gyyeni- 
Hio lyg's pakils, kad jis .nębuR 
terorizuojamas, kad, jeigii jis 
valdžios nelies, tai ir valdž a j o 
neli es. Jis nori turėti .‘minima
lų saugumo jausma, tam tikrą 
galimybę gerint* savo materiali 
nę egzistenc'ją ir matyti ją ga
rantuotą. Jeigu valdžia jam tą 
realistinių siekimų galimrib- :r 
viltį atimtą, j % egąli i- 
pateikiti veiks ni u savo. t*kra i i

(Tęsinys)

Kaip žinome, didžiausias ko- žiūra į visą Šitą mūsų santvar- 
nunistų na-'kiirtojas buvo pats ką?**

_ _ _ Stalinas, nes įsitikinę komunis. “Tokia, kaip ir tavo netarny.
laikotarpis bus trumpas, nes visiems katėjo kita gadynė’* Realistai jam buvo patys pa- bos metu r atsako jam disiden

vos valdovai, pralamėję karą su vokiečiais, pirmieji pr 
pažino n^riklausomą Lietuvą, atsipalaidavusią nūo bėtl nasipūdšę 'sS-yriioti 
kokią rysią sū Rusija. Jie prižadėjo nfet atsiliginti už po ‘ 50 T™®*. ..

metu Rusijos -gilumon išvežtus visus Lietuvos dokumen
tus. Bet kai reikėjo pažadą pildyti, tai. pasielgė rusiškai

metais, susitarė su Vokietijos naciais, rusai ir vėl įsiver
žė j Lietuvą. Savo pažadą jie - sulaužė, o Lietuvą .jie iš nau 
jo prisijungė prie Rusijos. Viską padarė rusiškai. Jie pr ; 
vertė Lietuvei komunistų partijos, sekretorių prašyti -St -Į 
liną, kad prisijungtų Lfetūvą, nė prie Rusijos, tet pr., ■

iafdtę'pūJtd

rusai per 66 metų. Lietuva, kad; ir susovietinta, rusams 
dar Amerika, neš Lietuvoje yra daugiau duonos, ten au-

Tumas, tvarka ir priežiūra. Lietuviai galės geriau, pado
riau ir tvarkingiau gyventi, .kai atsikratys komunistinių 
okupantų ir patys galės tik tvarkyti visus savo ‘ūŠo, šei
mos *ir kultūros reikalus.

TEGYVUOJA NEPRIKLAUSOMA LIETUVA'
■' TEBŪNA LIETUVA LAiSVA LR DEMOKRATINE I

\I>1 LIETI’VIA 1 SlZ'tifcklA

GARŠINKiiĖS A ALJlEN Ust

/jj’^g aus žmonės, nes jie eg- tas.
.^stuodami valdžios s'sternoje, 
turėjo savo atskirą nuomonę ir x eJimas’ £a"

minas dv^veidz us žmones, kūne 
dar r.cri turėti egzistencijos 

vilčių

Neklydęs disidentas Bukovs- 
kis, Vakarų žumalistams saky- 

Šiandien Tarybų Sąjungos to- damas, kad Sovietų Sąjungoje 
ta’toė biirrokratizacija ir komu-lyra 25C mitijonų politinių kali- 
n.zmas jau -pavirto liaudyje vi 1 nių. Visi žino, kad Tarybų Sa- 

įiu -'y ajuokos objektu Ir unga yra kalėj mas, t?k dar esą. 
A ^>inas papasakojo to-: na toic-ų, kurie suinferesubtl to 
-nr^bimd. humoro pivyz visuotinio kalėjimo tęstinumu, 

j £uiįe jį remia, nes jis yra jiems" 
> j/i^ogus o kitoje sistemoje b j o 
p.mžūtL

Į O kaip vic dėlto toji -sistema f nuomonę? 
.ja šiol gak funkcionuoti? (Bus dangti

Dr. A. Štromas primena, kad* ~
visa tarybų vak&cs istorija tė
ra tiktai tos valdžios kovos su 
savo gyventojais istorija. Pra
džioje teroro ir kitomis, priemo
nėmis pavyko sudaryti tokią 
klasikinę totalitarinę santvarką, 
kurioje kiekvienas asmuo, jei
gu ir gali' bendrauti su kokiu I 
nors kitu asmeniniu visuomeni
nėje plotmėje, tai tik per valsty-l 
bmių ir partinių Įstaigų nukur- 
tų formų tarpininkavimą 
formų viduje. Kol sėdi 
kambario keturių sienų 
tas, dar gali 'sau reikšti visokias 
mintis. Ir milijonų tų uždarytų 
celių idėjos* gal yra tos pačios, 
valdžiai priešingos. Tačiau už 
durų — tu jau esi valdžios kon
trolėje ir timpčiojamas 'už siūlo 
tų, kurie ten sėdi aukštai .Kiek. ___

žmogus toje sistemoje nai pritariant, pradėjo žudyti 
yra siulu parišta marionetė. moteris, ir nužudęs net 12 jų Jis

Bet Žmogui reikia gyventi, ir. save skaito nesveiku ir prašo

.mjaizmij virto pajuokos 
?• Objektu.

- ’>;.*•
aV*) . .. .•

t i'is: Koks < yra p^t s 
xiip. - ::iįas j u tos, pA&<k.X tas 
l vien j žodzu?

-Koriūiiižmsts 1 
■f'Koks. -yiri pats

i Apsakymas: tiuHnė bet kurio 
tiūsu partijos vadu
<albs ■ 1 ; •-/ - •

“Kak Vra ^hprižžž^fi lėau- 
to Savo tėvą geografijos beši- 
rhokantis vaikas.

kažkas pį&gSū-į ko&šSfe

Adis Abebeje
ADIS ABEBA; Etiopija. ;— 

Dabartinė vyriausybė šaudo opo 
zicijos narius be teismo ir be 
jokių tardymų. Užsienio 'diplo-

talizmo ir socializmo?”

ekplOatuoja ž&iogų/ ’O prie jk> 
cializžno — ėtrirkš<5bfA.

KArtą saugumo, kapitonas tižr-’ 
Vfe Vieną disidentą, vis. bandyda
mas iškvosti antitenybinėš veik- 
loš faktui , Bet todornAsis nfe- 
ko -jam ’nesako. Tada supykęs 
kagėbistas - tJfcstei. jį klausia: ________ ___

“Tai kokia gį tavo paties pa-'nšra kitos Srities, kaip žaisti tą pagalbos.

^g-20 žmonių. Label dažnai jie ■&- 
apsmJ kvoritw felfgatvy, kad gy- 

^"1 ventojai pssfbaiečrtų. Praeitą 
> trečiadieni sostinė* gatvėje gu
lėjo nušautas Jaunuolis. Jo ki
šenėj buvo keli opozicijos atšl- 
šaukimai.

t ----------------
1 — Kino artistas Ned T. York, 

pranešė policijai, kad jis, moti-

fr blaivaus proto mokslo vyrai, bėb&fijiuČia lengvai 
ne pesimistai sa\-o patogiose sėdynėse valdžios parti- 
gūhai. G-aGrsiau kalba mokslo atstovai

Dr. George Wall, Nobelio Premijos laureatas, 
Harvardo Universiteto chemijos profesorius įspėjo: 
“Civilizicija pasibaigs bėgyje 15-30 Uietų^ jei nebtis su
rasta priemonės problemoms išspręsi Tarša, žmonių 
prieauglis ir branduolinio karo galimybė yra kraštu
tinės svarbos ir Opiausi šių dienų problemų ^nuosp
rendžio reikalai”.

Bėgyje greitųjų įvykių.
tos praeities reikšmės, kuria naudOjOmėš, gyvendami ir kas po tA reikšme slepiasi.,, .
senaisiais laikais... Ar mes įgijome laisvės Šviesos ir Pats žodis yra kilęs iš k>tfniŠko žodžio “distende- 

nesantaikos tautų j tikrosios taikos ar grįžtame į įpčaeitiėš tftmšybes. Ve“, vėliao jperėjęs į tų kraštų kalbas, kurios yra lo-
tyniškos ka&os fttžalOs \ įkhfp ftalų, ispanų ir prancu-

(Tęsinys)

— Jei vokiečiai būtų puolę, nežiūrint galimo pavo
jaus per kanalą, rašo Pete-r G. Fleming savo “Seą 
Lion” knygoje, britai nebūtų laukę jų išskč-stoinis 
rankomis.

Yra tautos gyvybės klausimas. Kada iškyla jos išh 
kimo klausimas “žūt ar būt” nėra ir ne-gali būti kitos 
kalbos kaip imtis kraštutiniausių turimų priemonių. 
Todėl, kiek didesnis tautų skaičius jungiasi j tą viską 
naikinimo “klubą”, tiek didėja ir 1 

tarpe galimybės. Keista ir nesuprantama, kad ir tokios ■ Mokslas davė mums tą paskutinę devhną •—galią žmo 
tautos, bardavo, sarjgo ir skurdo, kaip Indija ir Pakis-. gaus gvėvbei sunažJdnti nuo NAsos Sos plane tos, pasa- 
tanas. kačo nuvargihtos Izraelis ir Ęgiptas, Vakarų ir vė savo inauguracijos kliboje Dwight D. Eisenhower, 
Rytų Vokietijos, Aptaręs Korėja — baugiau pavojaus ’j -^V prezidentas.
galimybių kadras, gali prisijungti prie to nuožmaus * \ >
“klubo”. 1 Gilūs ir prasmingi žodžiai, pasakyti bMvfųjų vals

| tybininkų ir garbingųjų mokslo atštpVų. Nežiūrint to, 
kad buvo žmonių‘ ir visais laikais, pranašaujančių 

j “‘mūsų amžiaus galą*\ Sandien gtlime kalbėti. ■tik 
Barn Commoner, aplinkos mokslininkas... “mes aPje ^as yra blaiviųjų žmonių pisakyta: “Pasail- 

rz’knojamė sunaikinti mūsų, taip tinkamą žmogaus *10 arbejh rfe planetos
planetą”... bet mūsų

1 amžiaus galas artėjh ir aušra naujom 'gadynės teka
. (Juries Do Gaulle, Prancūzijos prezidentas... “Di- praSvis kHas naujas fytoiaus pasat&s. ,

aižiosios-' valstybes atsistojo prie bedugnės krašto...” . ...
Susii’ūprno rimtai ir pasaulio valstybininkai -kaip

JUOZAS ŽEMAITIS

Komunizmo nuodai po detentės 
voratinkliu

Nuo 1972 metų žxxiis - “detente” tebeskamba viso 
taikrnšėitiose ir žmonių -lūpoje. Ką tas žodis 

tikrenybėje reiškia, reik jtikctiy kad dar ir šiandien 
daug kam nėra pilnai žinoma. Prieš, praledant kalbėti 
apie' paties komunizmo grėsmę Šių dienų busvajam 
pasauliui ir nurodant jo griaunamojo darbo faktus, 

mes pasijusime beiešką truputį dirstelėkime, kągk pagaliau, tas Žodis reiškia

šiaip žodfe — dfetefetė biri gana daug reikšmių. 
Kartais pasttalkd, Žfūrin't kokiai minčiai sakinyje B- 
reikšti jis ra pavartotas, įgauna beveik — priešingą 
reikšmę. Ahgt&I tori gana HauJ ir to žodžio reikšmei 
išreikšti sinonimų.

Paskaitęs amerikiečio politinio komentatoriaus 
John Barron knygoje "KGB; The secret work of So
viet secret agents” apie komunistų agentų daromas 
pastangai sugriauti rišo pasaulio demokratinį gyve
nimą, kai pridėdamas ir iš savo pusės, noriu tomis 
mintimis pasidalinti Tr 3U kitais lietuviais.

Autoriaus iškelti duomenys paskirstyti į tokias 
tris fažes;

1. Šiandieniniame Washingtone yra tiek daug pro 
fesionalinių komunistinių šnipų, kad jė turimų kout- 
ra-žvalgybinfų agentų skaičius Wa per mažas, kad pa
jėgtų tuos šnipus tinkamai sekti.

lendre“ (taip pat Yeksmhžodia, *et-prancūziškai jau 2. Tiek -galybė rusų bastosi laisvai bb vtsa Ameri- 
t ari amas ‘"detandr”), angJbi pasigamino dabar jau vi- į.^ kad amerikiečių saugumas netoli jokiu sMimvbiu 
same pasaulyje žinomą žodį — detente, kuriš jų iš- — • - - •• — - — -
tariamas — daetaeni. ‘

iftfo laiku šis žodis -yra vartojamas tik tarptauti
nėje politikoje. T*rptsutthėje )totttikoje *jo reikšmė 
suprantama, kaip santykių tarp vfehds ir antros %a-

: žemės'rttuBo, Bes ntšrldymss, atseit, tų-santykių pagerinimas, vie-
nevykusiai isši vysčiusi ai generacijai. Jos hų kitiems tolerancija, dalinirnaSfc mokslo ir išradi

mų. žiniomis, laisvas riebų įpaiS'kiViš žankymabis. ir .-vi
siškas vienų- į kitų šalies vidaus reikalus.nėslkišimas. 
Gal Heturiškai tą židžio reikšmę mes geriausiai nusa
kytume žodžiuPabaiga

ii e tente, kuris jų ii- patikrinti ką jie čia Veikia.
3. Ne Šimtais, bet tūkstančiais ’Sovietiški agentai 

yra įsibroVę į privatų amerikiečių šeimų gyvenimą, 
seka jų asmeniškos pasikalbėjimus, politines jų nuo
taikas. prekybines transakcijas ir jų įtakaš | AYneri- 
kos valdomąjį aparatą. Pačios galingiausios AfttėrTkos 
gamxlnncs įmones, technologija, cheminės labaroto- 
rijos ir net aukštoji kariuomenės vadovybė nfera tik
ri kiek jų tarpe sėdi komunistinių šnipų.

<Ru> daugiau)
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Mažeika & Evans

Vytauto baznyČU Kaune
BE 3-5893

EUDEIKISDAIMID

SUSIRINKIMŲ

PE1KRAU5TYMA!

AMBULANCE 
patarNavi- 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandas pagal susitartai.

MARIAI: 
Cklėarof 
Laetuvitj 
LaKotsvię 
OtrettoriR 
Aasodacijos

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Apdraustos perkraustymas 
H i vi iri v a+stumv.

ANTANAS VILIMAS
TM. 376-18M »rt>« 376-5996

BeMCNE THE PINEAPPLE PROM BOTH SMEUA HALVE 
FRUIT LENGTHWISE.-ŠULE OFF COKE £T6P RiCTldM) 
<F EACH GUAnXR. CHUNK FRUIT. PUT BACK IN THE 
SHELL |T MAUS AN ATTCACTIVE SEK/1NG M$H .g

$ VINTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

MAUJIIMOA, CHICAGO «, ILL — SATURDAY, FEBRUARL 11, 1878

remove THfeFftjfh 
INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
CUT AU THE W XK)U HD-

DR. K G. BALUKAS 
M^UtERLJA IR MOTERŲ LIUU3 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 

6449 5*. Pulaski Rd. (Crowford 
to-M* Bv’Min?). TeL LU 5-6444 

y*30hjus pagal busitarimą. 
Jri 4d'*siliep-a, skambinti 374-8004

G&3W TWTA PLUMP AND PFESFL 
LOCKING PINEAPPLE HAS F0U5R 
A HOME W YOUR WTCHEH,YOU 
MAY WINDER ABOUT THE 
EA 5IE5T WAY "C CUT AND SERVE- 
THIS rtLZA4Y.*miiTU>U-DNl 
Be easier.

TeL 927-1741 — 1742

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

4307 So. UTUANICA AVENUE. Pion*: YArtb 7-34411

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester. IL.
V ALA* VOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kai antra šeštadienį 8—3 vai 
Te» x 562-2727 arba 562-2728

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Visos proętofnot H WOPA, 

1490 kil. A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 Vii. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Dadkut

Tetof.: HEmloek 4-2411

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

OPTOMETRISTAS
KALBA LZETUVSKAZ 

2618 W. 71 St. TM. 737-5149
Tikriną akis Pritaiko akinius ir

•‘contact lenses™
Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

Leidimai — Pilna a paraudi 
ŽEMA KAINA 

£ serrnas 
Tat WA 5-8063

Metai £ nū4ų Kento Valsty
biniame "Universitete sus domo
jimus lituanistn’ais klausimais 
didėja. Š uo metu jfe nukreiptas 
į Iris sritis: 1) LiHuv’Škūs Ar 
čhyvas, 2) Lietuvių kalbos dės 
tymas, 3) Lietuviškos Stipend 
jos Fondas.

’ ANTHONY RESKIS
Gf*. Cofumfalaų Marytord.

Mlfe 1378A* vasario 8 d_. šužaukęs 4£ raetų. fefiAcs.
Gimęs Pensilvanijos valstijoje.. - - < r .
Paliko nulipdę: žmona Angelinė (Komeol, duktė Mary Ann. sčnūii 

M ięhaeL^ sesuo Aggie su. vyru John Dancy ir kiti gnninės, drteįH

Steuerie Funeral Houle, 350 South Ardmore

F. ŠILEIKIS, 0. P.
< OBTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Meet ban- 
dažai Speciali pagalba Lajoms.

fcV (Arch Supports; ir L t
Vilu 9—4.1r 6—8. šeštadieniais 9—1
2850 Wwt Urtf St^ Chicago. III. 60629 

feįrtg PRospoct 6-5084

L etuviškas Archyvas (Lithu
anian Collection), dėka Rccke- 
feTferia Fondo f mantinės para- 
’m* (£35,000 dol.) turi geras 
sąlygas plėstis ir didėti. Lietu
vių katb;xs dėstymas sėkm’ngai 
tęsiamas jau 5 melai.

Lietuviškus Si pendijos Fon
das (Lithuanian Fellewsh'p 
Fund) yra užsibrėžęs surinkti iš 
lietuvių ir kitų tą idėją remen&ų 
žmonių $50,(W dolerių. Šios su
mos procentai sudary tų stipefi- 
diją, kuri butu duodama studen
tui ar studentei, lietuviškos kiL 
mes, siekiančiam akademinio 
laipsnio (master, doctorate). 
Studentas, norįs pasinaudoti šia 
stipendija, turi būti priimtas į 
Kento Universitetą ir rašyti 
mokslinį darbą, liečiantį Lietu
vą arba kitokius klausimus, su

gristus su lituanistika.

GAYTHEnNEAPPLEOlrrs * ’
SI0E.WTM A LAfcįE, SHARP -.r’ 
KNIFE CUT LENGTHWISE rROM>U* 
THE BOTTOM THROUGH THECXOWXL

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avt-, Cicero, AL Phone: OLympie 2-1003

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos. 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET 

til^ PR 8-122;
OfTSO VAJU: pirm., an trad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
zlais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Nuliūdę: irhon^. mdim h* broHx ,

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phont: LAfoyette 3-35

■G^lės visoms progoms
BEVERLY HH.LS GtLINYČIA 

2443 WfeSJ 03rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR . 8-0834 
Naujoji B4rt>*rM ir Gene Drishiy 

krautuvė. .
THE &AISY STORE. 

9918 Southwest Hwy Oik Lewn 
Tel. 499-1318

FEYAS ffi 5UNU5
MARQUETTE FUNE2RAL HOME 
,L/ 2533 W. 71st Street

tdet.; GRovehiB S-23454

1410 So. 50th Av&j Cicero 
Ttlef. TOwnkan 3-2108-3

fUYS MO&ERNISKCŠ KOPLYČIOS
AIKSH TTnYIMnwr UMS pastatyti

Mirė 1973 metų vasario mėn. 12 dieną, sulaukęs 72 me
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Raguvos mieste, Panevėžio 
apskrityje.- ; < r - -

Palaidotas Lietinių Tautinėse Kapinėse.
Paliko hnltūdę: žmona Mary, pagal tėvus Ginta ui, 2 

John, marti Marsha ir Kenneth, marti Caroį
- Uilian Mallstrom, žentas hoe ir Diana \VhelaiH

GEORGE F. RUDAUNAS
$319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArdf 7-11^139

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vai vak. 
Ofiso te M.: 776-2330 - 

Rezidencijos telef.: 448-5545

sūnūs -
duktery
žentas Fred, Anūkė Maureen .Whelan, sesers vaikai — Ed 
Kiška, LūdOSe brut on ir Julia Kiška. 2 švogerkos — Ber
nice Gintawt Ir Maziliawskh*, švogfcrfe Petrr Gintaut, 
jo žntcHm Jtili^ rr Jcih giminėm, draugai bei pnžjs^mį

Mes Tavęs. ^Mūsų Brangiausias, niekuomet neulmiršL 
me. Tu pas mųkCjaė nei*sftgrjS, bet nies anksčiau ar vė
liau pas Tąyę nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:-y hi Aha, Sūnūs, dukterys įminės.

Reiu Gi 8-0873

DR. W. EISIN-E1S1N AS 
AXXI4ERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKGLOGiNt CHIRURGIJA 
6132 $«. Ke<ixU Ave, WA 5-2670

Valandas pagal susitarimu. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3400).

NEW YORKAS gili išvengti kolos programa, kuH baigiasi 
bankroto be tolimesnės tedera., ateinančio birželio 30 dieną, nu- 
linės pagalbos, pareiškė Senato ter^ kad New Yorko miestui ir 
Bankų. Komitetas vienbalsiai XT - ~ • -v-'. , -a Tr ~-x i New lorko valstųar galimų
pnimtažne raporte, komitetas, 
kulrid jurisdikcijai priklauso vi- gauti resursų atrodą pakanka 
sa $2.3 Wijohu sezoninės pas- miesto išsimokėj imams.

*tlOrikit*, broliai, | fcrvo pašaukimą, kad n«dauf yra IlmlnHnfv kO* 
ny, rodavę ^alinrgv, nedavę aukštos kilmės yra palaukta* — 1 Kor. 1 ^6. 
KeisU, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kūne 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė Ir myli žemoc kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą.

Visi tino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
ruaieji? | t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties^, kurią sausite ne
moka m ak Ra lyk i te t

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

%WASVAWAV.WZA-w'AAM.

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69U STREET REpoblIc 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vii vinį* 1-M71
UDŽS SOUTHWEST HIGHWAY, P*Jo« Hill*. kT. 974-44H

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na
riu susirinkimas įvyks trečiadieni, va
sario 15 d., 1:00 vhl. po šauliu 
nanrdose. 2417 W. 43 St. Nariai kvie
čiami atsilfchkyii. ne£ yra svarbiu rei
kalu, taipgi laikas užsimokėti klubo 
duoklės. Bus ir vaišės.

Rože DidžpaMs, rašt.

Uim. Kam -malonu klausyti pa- 
— verčiau neiti į 

nesirodvtf*.
Kągi visai viešai, kurstyti nei

ti į. Alto Vasario 16 rengiamą 
• minėjimą, dar vis vengiama. Tai 
nors užuominomis ir sugestijo- 

imis stengiamasi paveikti savuo- 
; siųs, kad neitų į Alto rengiamą 
{Vasario 16 minėjimą. Tikru- 
i mojė, kas M. Stoniui gali drauš- 
J ti savo auką skirti L. Behdnfo- 
) menei. Išrašei-čekį ir pasiųšk. 
: Kodėl būtinai ri^khlaūti -ARb 
tarpininkavimo. Gi į minėjimą 

į gali kiekvienas felU. Altas ne_ 
: samdo jok'ų seklių. Ar M. Što- 

1 hys aukos ar neaukos, niekas 
nesirūpins. Nežinau, kur čia M. 
Stonys mato, kad Altas pafeidi- 

— ~ nėjąs žmogaus teises? "šiaure ra
šinyje tik priekabių ieėkotna.

> i Gaila, kad ‘tokių Stonių mūsų 
■ tarpė jau apsčiai privaišinta.

Stasys Juškėnas

Penkių Metų Mirties Sukaktis

itffcSTv Ir Slapumo takų 
CHIRURGIJA 

Tai«f. 695-0533 
Fox Valley AAedicel Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJD1O ĮSTAIGA'
. wi ■LrfjTTLrrTrf'ifa ••'fh r

-$5,981 dol. šios pinigus tam, kam ji nori skirti. 
Aiškus pasityčiojimas iŠ kitų 
asmeninės teisės. Įsižeidus ten
ka šiuo atveju neiti į minėjimą.

79 mokslo metais. Studentas iš O jei nusižeminsi ir Įeisi į salę, 
kitos kurios valstybės (nem-re- tai garsiai ; ’ 11 * 1 J 
sident of Ohio) galės pasinau
doti lengvatom į kurių dydis \ sityčiojimų 
sieks $1,200 dob Šias finansi- salę ir 
nes lengvatas teikia Universite- 

*<as. Suinteresuoti studentai ga-j
Ii kreiptis i I>r. John Cadzow, • 
Kent Stale University, 119 
Bowman Hall, Kent, Ohio 41242.;

Lietuviškos Stipendijos Fon
do vajų mes nenuilstamai tęsi
me kol bus surinkta $50,000 dol. 
Aukos, atleidžiamos nuo fėdera- 
linių mokesčių, gali būti siun
čiamos šiuo adresu: Lrthuanian 
Fellowship Fund Kent 
University -Foundation^ 
Stale University Kent, 
*44242. ' / '\

Ktmas
Ave., Villa

šeštadieni, vasario 11 dieną 9:30 ^val rjlo bus lydhnas iš^tao- 
lyčios i St. Alexander parE*p:Jo^“§ažnyfeą, P po gedulingu pamaldų 
bus lai do ja Aks ŠV. Kazimiero Liehrvdų kapinėse.

Visi a. a.’ An-Tio-ny Keskio gūiiinfe. draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami daFriiniti liidotuvėse Ir riiteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, dūkta, sūnus, sesuo, giminės.

Laidotuvių direktorius Steuerle. TeL 832-4161.

Benarucmenbiinkų 
išdaiges

Paskutinius kelis metus Altui 
■engiant Vasar’o to minėj;mą, 
vad. baržduk:nių bendruomer 
hinnikų tarpe ats:randa nervąvi- 
m įsis ir kokios nors išdaigos iš
galvoji m ?s.

Prieš irt? mehi^ žmonoms ei 
nant į Vasario 16 ni nėjimą, jau
nas vaik nukas dalino lapelius, 
raginaiicm Altui neaukoti. I

Praeitais melais bendruome- 
ninkų organe Drauge be teisin
go pranešimo, buvo Įdėtas skeL 
bintas, nurodant klaidingos va- 
laodos ir vieta. Matomai tikėta
si. kad jeigu, kad ir keletą su- 
klaidinsią, lai Jau šis tas bus 
pasiekta.

štai ir š. m. Draugo vasario 
1 d., M. Stonys straipsnyje ‘’Ko
va dėl žmogaus teisių” tarp kit_ 

’ ko Šitaip rašo: “Vasario 16 mi- 
: nėjimas. Nueini ir duodi auką 
j Vilkui. Nepriima. Siūlai Lie- 
Į tuvių Bendruomenei. Ne. Gir- 
•, di, minėjimą rengia Altą. Mi- 
j dėjimas rengiamas visiems lie- 

Deja, Lietuviškos Stipendijos tūriams, bet atmetama jų as- 
Fondas auga labai lėtai, šiuo me meninė teisė, teisė aukoti savo 
tu jis susideda is į 
sumos metiniai procentai suda- { 
rys Š360 dol., kurie galės buti į 
panaudoti kaip stipendija 1978-j

Mirė 1977 m. gruodžio 12 dieną, būdamas 66 metą.
Palaidotas gruodžio 15 d. šv. Kazimiero kapinėse.
Dėkojame už šv. mišių aukas, už užuojautas, išreJŽtM/ isrteniŠ- 

kai, rastu ir spaudoje. y -
Nuoširdžiai dėkojame giminėms ir pažįstamiems už atsHankymą 

ko plyčioje, dalyvavimą pamaldose ir palydėjimą į amžiną poilsio vietą- 
Nuoširdus, ačiū k an. Vaclovui Zakarauskui už maldas koplyčioje, 

gedulingas pamaldas kažnyčioje ir palydėjimą 1 kapines. - j j z> 
' " 1 i —v-*- tx vė



fcpvs (Akvarelė)

TeL 737-7200 arba 737-8534

arba

Juozo šmotelio

FAVARDt IR VARDAS

Valdžia rado , 13,584 
Oąrę sukčiauto jus

7114 S. Campbell Are, 

Chicago, HL 60629

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Chicago, HL

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

l^il Frank Zapolfs 
nosyt w.nth st.

4*. 4-S654

LAIKRODŽIAI |r BRANGENYBM

Pardavimas ir Taisymai 
2444 WEST 49th STREET

T»Mu REpuMk 7-1*41

. ♦ Kas šio mėnesio gale ar 
^coyo pradžioje važiuojančių į 
Floridą turėtų vietos vienam 
asmeniui, kurs kelionės išlaidų 
dalį mielai apmokėtų, prašomas 
skambinti Naujienoms dėl J. 
Pr., teL 421-6100. . (Pr.)

6557 So. Talman Avė 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717

Patartina į smėlį 
k tiek ledui tiqiyti 

Ji laiko drėgną smėlį 
naudoti reikalo atve-

• WASHINGTON.— Joseph A. 
Calif ano Jr., Sveikatos ir Labda 
ros sekretorius,, pranešė,' kad 
valdžia susekė 13,584 Welfare 
.gavėjui kurie įtarti apgaulin- 
;gai. imą. benefit^ išmokėjimus 
iš^dvieju valstijų tuo pačiu me
tu.. Apgavikai susekti kompu. 
terų pagalba, bet jie.atrodė, ne
labai slėpėsi -su savo apgaulin
ga veikla, pareiškė Calif ano Se
nato subkomitetui labdaros re
formos reikalu.

Namai, lemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

• 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., Sįt. Pet ęrsburg, Fla., 
taip pat mūšų bendradarbės M. 
Miškinytės $50 premiją.

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

BEVERLY SHORES. Ind., parduo
damas 2 metu senumo, .visai kaip 
naujas namas, 200' nuo kelio, ant kal
nelio prie ežero. Tik $125,000. Skam
binti Onutei Stephens.

Tel: 219—847-7428.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

M. ŠIMKUS 
Notary FwMte

INCOME TAX MRYICI 
nW S. MapbwwdL TeL 
Tiip pat daromi verHmab fimWv 
^kvietimai, pūdomi pHtatybH pre- 
žyma! ir kitokį hlankil A

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMĄ 18

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas miegamas kambarys su virtuves 
privilegijomis ir kitais patogumais, 
pirmame aukšte, vyresnio amžiaus 
vyrui ar moteriai.

TeL WA 5-6742

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago, mieste leWinu, 
Dirbu Ir užmiesčiuos* greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą]

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Are. 

Tel. 927-3559
- v * _  — -

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 
S * U J I« M if

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

HELP WANTED — MALE 
Darbtalnky RtlkU___

S Jei į kilimą arba j 
plaukus įsivėlė kramtom 
ma, geriausiai jos lipnumą pa
naikina ir išskaido toks pat kie
kis riešutinio sviesto, juo trinant 
gumą, kol ji išsileidžia. Galuti
nai išvalyti drėgna medžiaga ir 
plaukams plauti skiediniu.

e Žiemos metu daugelis ap
dairių 
laiko smėlio maišeli savo

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

tomobilyįe 
įmaišyti 
druskos.
tinkamu

♦ S. L. • A.- 134-tos Moterų 
kuopčs. susirinkimas įvyks š. m. 
vasario 11. d. 1:00 vai. p. p. E>a- 
riaus-Girėno -salėj, 4416 South 
Western Ąye. Narės kviečia
mos dalyvauti. Bus labai svar
bus susirinkimas. Vaišės po su- 
širi ūkimo. _ - (Pr.)

• Valdyba

kreipia dėmesy, kad gyvuliai .ir 
paukščiai yrą reikalingi visuo
met, žmogaus globos, bet ypatin
gai šios .gilios ir šaltos žiemos 
metu? -z.? į

SOUTHWEST MICHIGAN’S tap 

NITE CLUB —
a going business with live rock bands. 
Has restaurant potential with kitchen 
quarters. Plenty of parking facilities. 
500 foot frontage on main highway.

1 mile from 1-94 and 1 mile from 
Lake Michigan.

For appointment or more information, 

write: BAR, Box 57;
Union .Pier, Mich. 49129.

Liūdėti -liko?zmpna~ Ilona. / ’į" 
y/-•>:■<*< '< -a.
— Ak Čaplikas, Edm. Cibas ir

Ant.. Andri uh onis j bu va. Aitbš

MARQurm •irr parcrjj mrvkv 
t3»1 W. fftb H. Chtaege, HL •M®*- - TK WA M7T7 

ittJ Sa. K. C*lo»w». IIL ttMR. —- Tri. U( If 
V. VALAMTINAI

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

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64,200.

15 M. SENUMO 5¥z kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių,' 2% mašinų garažas, 
63-čia ir Narragfcnset. $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 St. TeL 436-7878

62-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 puwmihrf •utomcMIh 

Liability apdriutflnw panti nlflktmr
Kreiptis .

A, LAURAITIS' f 
4*45 5». ASHLAND AVI.

52X775 . . . .. ?

REAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas. 
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)P ATRIA CO. <

Po $3 atsiuntė; ponia L. Apolis 
iš Homewood, Ilk, ir Jonas Ber
notai tis iš Romeo, Mish., Valen
tinas Liorentas iš Marquette Par
ko atsiuntė $2. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 3 
mėn. tinkamesniam susipažini
mui. Dėkui visiems. Visi skai
tytojai prašomi remti Naujienas 
ir jas platinti, darant pastangų 
rasti bent po viena naują pranų- 
meratorių. Visi lietuviai kviečia 
rrii su. jomis susipažinti ir užsi
sakyti. Pratinimo vajaus pro
gą Naujienos yra siunčiamos su
sipažinimui 2. savaites nemoka
mai. . ? <

DAŽYTOJAS
4612 R Paulina St 

(TMn UES)
OEr MiTUN S k H

Dertet fersnhMtt.

Skambinti YA 7-9107

BALTAS SNIEGO PARKAS

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

PALIKIMAS — 5 kambariu 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. S29,900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi Šildymo kontrolės. Daug priedu. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu- 
pirksit už $$0,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušu medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marauette 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.

AR JAU PASiDARffTE 
SAVO TESTAMENTĄ? j

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis !
Knyga su formomis gauna- • 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina |3- Su legaliiko- 
mis formomis — S3^0.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SL, Chicago UI. 60608.

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lieturlikot 
ir stilekurt bfitfuas par^igss asfiraa lietuvybės 

bitmxs Xixdiant pUtlnimc ndus.
<AUJH?r0S tvirisi stevi Ir kovoj® Ustms fe srmfty Ustrrtir Mitn, 

^ridamo* b reddėdisos t sandėrius sr slmpantais tr ii

fAUJIENOS ptlalke visas lietuviu deasokrztinec mpes. Tf bentos iMfets- 
eijas ir romia visų lietuvių bendrucciuf darbus bd tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tylUla lietuvių dauguma Kals psstmetiino. reto
rikos ir politinių Iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujiė 
nas yn mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proęa 
skelbdama platinimo valų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti tietutiškos 
apaudos pirmūnų pavyzdžiais užriprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrakio. bet Ir visos flfefvijės, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos hnontų gerovei, riekiant visuotine He- 
tuviikų reikalų beniu—a. i
KMNUOJA: Chlcafo)a Ir Kanadoj irwfamt — S3Ū.D0, — SIME,

trims mirų — $130, vienam 13,06. JAV vkfear
— S2A00/ mvtv — U<-00z rlvnam »Un. — tlJt.
M — Į31JM meti m*. SuriptfitMrmH riunSanM jcrrttty

Prašomi naudoti žemiau esančią atkarpą

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. 7
Autoriaus adresas:

— žurn. Romas E. Maziliaus
kas staiga ir nėtikėtai mirė "sau- 
šio 22’dr Montrealyje sulaukęs 
51 nu -amžiauš.r:3u Vfiiėtiibs 
jis buvo atvykęs Aiig^joni ir 
bendradarbiavo tautinėje spau
doje, o vėfiau-pakAU^tas į Moh- 
ifręalį redaguoti “Nepriklauso- 
-mos Ėe^vps’,3 sąyaitraštį . bet

BIRŽELIO 11 IKI BIRŽELIO 18 — 8 d. 
BIRŽELIO 27 iki Liepos 6 —10 d. 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 3 —10 d. 
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP. 31 —10 d,
Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luxemburge galima atsis
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti į 
Chicagą tuo pačiu bilietu.

Į kainą įeina visa transportacija iš Chicagos, viešbučiai 
(po du kambaryje), pervežimai ir maistas.

Kainos bus praneštos vėliau 

Marius Kiel a

uieėių ruošiamam c ITcrainos ne-1 
priklausomybės' paskelbimo 60 
m. sukakties minėjime.

— Kanados ukrainiečiai — 
bendradarbiautojai platina savo 
tautiečių tarpe Kieve leidžiamą 
anglų kalba “News from UkraE 
ne”, kuris yra panašus į lietu
vių “Gimtąjį Kraštą”.

— Illinois valstijos loterijoj 
vasario 9 d. Bonanza traukime 
laimėjo 75, 051 ir 5159, spalva 
geltona. Goldstrike traukime lai 
mi 19, 30, (H ir 32.

Naudingi patarimai ir įdomus dalyko

9 Valentino dienos proga du u 
gelis gaus rožių buketus. ku
riuos norės kuo ilgiau islaikxui. 
Rožių koto piūvis dažniausiai 
būna jau apdžiūvęs ir mediena Jai 
bei žievė mirusi, taigi prieš mer
kiant rožes į vandenį, reikia mi. 
rūsį bei apdžiūvusį stiebelį nu
plauti. Rožės sugeria daug van 
dens, todėl jį reikia nuolat pa 
pildyti. Meilės patrono Valen 
tino diena vra vasario 14.

NAUJŲ
NAUJIENOMS šiemet nėjo 53 metai. Minint tą mkaktį, gerbiant pirmojo 

plrcS-

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ ^NUOMAVIMAS — parenkam 

nnomiiiinkiis
4243 W. 63rd SL, Chicago 

fėl. 767-0600.

Akmens amžius yra toli- brangi. ..J - ,
ė Bulvės turi .daug vandens 

ir drėkina aplinką. Užtat seniau 
vyrai tabokinėse laikydavo bul
vės gabalėlį, kad tabakas būtų 
reikiamo drėgnumo sukti ciga
retę ir rūkyti. Iš to dalyko pa
simokė šeimininkės: jos nelaiko 
bulvių ir svogūnų artumoje, nes 
svogūnai, gavę iš bulvių drėg
mės, pradeda dygti. Amerikie
čiai per metus sunaudoja virš 25 
bilijonus svarų bulvių. • y J

e Salta ir gili žiema yra. ypa-

1&5 North Wabaah AwbM 
Floor DL iOBOl

BjyjfiproirTFnZ•« ^nm>AY7FSDBUAJ9L ii, van

finoje praeityje, bet modernėjant 
Į laikams vis daugiau jr daugiau 
■akmenų yra sunaudojama. Vien 
J skaldyto akmens Amerikoje da- 
jbar yra sunaudojama virš 900 
I milijonų tonų per metus už 2.12 

^iku! bilijonų dolerių. Jį naudoja na- 
‘, mų statyboje, keliams ir tiltams, 

į geležinkeliams, vandens regulia- 
»vimo darbams ir dar daugeliui 
dalykų. Prie akmens skaldymo 

į įvairių darbų dirba virs 54,000
• žmonių apie 5,500 skaldyklose 
ir suskaldo per metus apie po

18,000 svarų akmenų kiekvienam dingai sunki laukiniams paukš-
* amerikiečiui. Skaldyklų bus’^ams ir gyvuliams. Padėkime 

tvarkingų vairuotojų steigiama daugiau, nes skaldy-J^ems kuo tik galime. Jei ne-
tų akmenų transportacija yra'S^^116 padaryti inkilų,

tai jų; bus galima rasti skautų 
tradicinėse Kaziuko mugėse. • 

■ Į Miškinytę'

PEUY FLAZA MOTEL
W7 Farir Artų Spring, Ark.

AlWrt»« ir KMtvti Jtažinri, S«v.

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

' 5<H—523-WA

Importuoti kristalai, porcelianimai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas (Yfįu 
/Cfk. pas vieptatell * 
tUiHalnką

V-^M,normaną 
ShJSkBURŠTtlNA 

26XSS2S

S77-MA® 
S/(boto)

— Jonas Smailys, 3525 Mon
roe' St. Omaha, NĘ 68107, Ame 
rikos Lietuvių Tarybos atstovas, 
sveikinu visus^kovojusius ir ko- 

I vojančiušP bėi, dirbančius ; ’ dėl 
s taetuvoš^l^yfci -4 v 1 ‘ ? 
:.y- \ f

— Field Gamtos muziejuje 
bus atidaryta Penį respublikos 
muziejinių senienų- paroda “Pe- 

ųru’s Golden Treasures*’ vasarįo 
16 d. Ji fęsis iki gegužės 21 d- 
Dabar muziejuje yra ir daugiau 
specialių parodų. Nemokamas 
lankymas yra penktadieniais. < ~

— Ponia Anna Gaushas, Hot 
Springs, Ark.-, atsiuntė tokį laiš
ką: “Brangūs broliai lietuviai,^ 
kovotojai už Lietuvos laisvę! 
Sveikinu Jus Vasario 16 progai 
Siunčiu Jums $50. Tai bus už 
metinę prenumeratą, kuri bai
giasi kovo 23 d., taip pat prašau 
man atsiųsti teisininko Petro! 
Stravinsko naująją knygą “Ir 
šviesa ir tiesa”, o likusieji * lai 
būna Mašinų fondui, nes. jų jau 
reikia. Kartais kai kuriuos pus
lapius vos galima arba visai ne
galima įskaityti. . proga aš 
noriu padėkoti visiems bendra
darbiams ir minimos knygos 
autoriui už įdomius ir labai nau
dingus straipsnius. Naujienas, 
skai tau trej etą metų, bet Iinkiį, 
kad jas skaitytų visi lietuviai**.- 
Dėkui už $15 aukąį/'-\z-v.’.?\;

— A. Garba iš Mrirose Par
ko, pratęsdamas ■ prenumeratą, 
atsiuntė $5 Naujienų paiamaL'ri^^a3jo>^So; Bošjona ukriavg... . JIIEWQS.AIDAIS

a, KAZ£ BRAZBŪOMYTt, 
S PKOGOMOS YED4M ..
J/ , W0PA 1490 AM FrL ai 9:30—10 <00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, flllhėle 60629

Telef. - 778-5374

MAINTENANCE
MECHANICS

For plant in heavy 
metals industry.

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

hydraulic systems and other 
plaut machinery.

Welding experience also required.

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

An equal opportunity employer

RENTING IN GENERAL 
H u i m o«___ _

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

p. NEDZINSKAS, 4065 ArcMr Av» 

Chicago, IIL

mntiHiW SiulS ‘HMM

BEST THINGS IN LIFE

SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
MARU A N0REIEEN1 

1M8 We* IHk SU Clk«t«, H * T< VA U3787 
OidhHb MririnfelMat rli— fveMv prrittfk 

MAISTAI It VUtORX SAMMLMA




