
VOL. LXin

The Lithuanian Daily News
Published by The Ijthuanian News Publishing Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAy market 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United StatesVISLI LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS UŽ TAUTOS LAISVĘ

Peri • '*C-.'-Gr 1 ' - ~ ~ " ■ ' . 1 — - =

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
I |,|, i ■ ■ — ■ — - TTIT - ' II I ........ ir - ——- * ■ -Į ------------------------------------------------------ ------------------------------- '  

Price 20 Chicago, III. — Am^^d^enis, —Tuesday, February* 14, 1978

SOMALIEČIAI
GAUSI MINIA PUIKIAI PAMINĖJO
VASARIO 16-TOS 60-TĄ SUKAKTĮ

x Dr. Bobelio, sen. Dole kalbas keliais 
atvejais plojimais nutraukė

CHICA.GO, III. — Praėjusį sekmadiennį, vasario 12-tą die
ną, Chicagos Lietuvių Taryba suruošė 1978 metų Vasario 16 die
nos Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 60-tąją sukaktį. Di
džioji salė ir balkonas buvo pilnutėliai, o pasakytos kalbos palietė 
kiekvieno minėjimar atėjusio žmogaus širdį. Didžiosios Ameri
kos lietuvių politinės grupės,, fratemalūs susivienijimai, prote-Į 
sinės, kultūrinės ir savišalpos organizacijos, sudariusios Chi- Į 
cagos- Lietuvių Tarybą, turėjo iš anksto viską. tvarkingai suor- Į 
ganizavusios ir minėjimą pavyzdingai pravedė. Minėjimas pra-’
dėtas antrą valandą popiet, bet: tvarkdariai, įžangos pardavinė
tojai, drabužinės patarnautojai ir kiti pareigūnai pradėjo rinktis t 
nuo 12-tos valandos.

Oro pranašai kalbėjo apie šal
tą vėją ir sniegą, tarytum norė
dami nugąsdinti minėjimo da
lyvius, smarkiai suklydo. Sek 
madienio popietė pasitaikė ne
paprastai graži. Vėjas buvo sai
tas, bet šviesi, šilta saulė ir 33 
laipsnių temperatūra minėjimui 
padarė tikrą pavasario dieną ir 
kvietė visus į minėjimą. Ke
liom minutėm prieš minėjimo 
pradžią Dr. Kazys Bobelis at
vežė į minėjimą“' sem Robert 
Dole, kuris Belgrado: ’ konfe- 
rencijoje viešai iškėlė Lietuvos 
pavergimo klausimą.

Chicagos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Romas šarka, pra
dėjęs minėjimą, pirmiausia pa
prašė Amerikos Legioną, šau
lius ir kitas* organizacijas įnešti 
vėliavas, o vėliau kvietė solistes 
Prudenciją Bičkienę ir Romą 
Mastienę sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Susirinkusie
ji giedojo kartu su solistėmis.

Dr. Kazys Bobelis, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
buvo paprašytas pirmas tarti 
susirinkusiems žodį. Priminęs, 
kad suėjome paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
60 metų sukaktįes, jis tuojau pe 
rėjo prie Belgrado konferenci
jos, kurioje pirmą kartą vieša
me posėdyje buvo iškeltas Lie
tuvos pavergimo klausimas. Jis 
tuojau pastebėjo, kad minėtą 
klausimą iškėlė Kansas senato
rius Robert Dole, Europos sau
gumo ir bedradarbaivimo komi
sijos narys Dr. Bobelis priminė, 
kad jis pats dalyvavo Belgrado 
konferencijoje, kaip sen. Dole 
patarėjas. Susirinkusieji kelis 
kartus plojimais pertraukė AL
TO pirmnnko kalbą. Tuojau bu
vo pakviestas kalbėt sen. Ro
bert Dole.

(Bus daugau)

TRUMPAI B VISUR

— Penktadinio naktį Kalifor- 
I nijos pakraščiuose siautė tokios i 
! baisios audros, kad užmušė net 
4 žmones. Hollywoode keliuose 
kvartaluose išmetė net 4 pėdas 
vandens.

— Senatas nutarė Panamos 
kanalo klausimą svarstyti prie 
uždaru durų.

— Prezidentas Jimmy- Carte- 
ris planuoja dar kartą pasi
kviesti į Washingtona Egipto 
prezidentą Sadatą ir Izraelio 
premjerą Beginą, kad visi trys 
galėtų galutinai aptarti taikos 
problemąs ir jas vykdyti. . į

«
.— Izraelio premjeras Begin Į 

praleido dvi dvienas Šveicarijo
je, rinkdamas pinigus Izraeliui 
iš žydų.

— Iš sovietų tarnybos pabė
gęs Igor Gouzenko tvirtina, kad 
dabartiniu metu Kanadoje dar 
veikia apie tūkstantis šnipų, j 
renkančm medžiagą sovietų 
žvalgybai.

— Nuo rusiškos šiltinės jau 
mirė 1,500 amerikiečių, šiltinės 
apimtas žmogus neišlaiko aukš
tos temeraturos.

— Chicagoje policija suėmė 
39 metų amžiaus George F. Car 

j terį, didžiausią heroino parda- 
įvėją, atvykusį iš Washingtono.
Teisėjas jam paskyrė 100,0001 
užstatą.

— Angliakasių unijos komi
tetas, susipažinęs su naujai pa
ruošta darbo sutartimi, 33 bal
sais prieš 3, ją atmetė.

— Kanados premjeras Pierre

— Japonija ir Kinija pasira
šė 20 bilijonų prekybos sutartį. 
Japonai teiks kinams techniki
nių žinių apie atomo energijos 
naudojimą.

KALENDOREUS
Vasario 14: Valentinas, Kirilas, 
žynė, Saulis, Mantgailis.

Saulė teka 6:30, leidžiasi 5:21
Oras: Pietų vėjas.

Trudeau, išvaręs 13 sovietų šni
pų. pareiškė, kad dėl to santy
kiai su Sovietų Sąjunga nenu
truks. Už kiek laiko rusai ir to
liau šnipinės Kanadoje.

— Senatas svarsto praneši
mus apie Panamos prezidento’ 
Torrijos vedamą narkotikų pre
kybą. Nenori, kad klausimas iš
kiltų viešumon.

—Prancūzijos prezidentas Gis- 
card nori pasiūlyti sudaryti 
tarptautinę įstaigą satelitams 
erdvėje registruoti.

— Prezidentas Sadatas pa
rakė, kad jis siųsti
paMmą soMsaliefeuBe.

The sixtieth anniversary? of their mother country's inde- 
pendence will be celebrated by Lithuanian - Americans in Illinois 
on Sunday, February 12. The Lithuanian Council of Chicago is 
planning a special cimmefnoraHon of the day at which pasi glories 
of the country will be recalled.

Lithuanians have been a freedom - loving people seeking 
independence from their warring neighbors for more than seven 
hundred and twenty years. Although the. independence they 
celebrate was short - lived,; Lithuanian - Americans strive to 
perpetuate the memory’ of their mother country’s former great
ness and keep its hope for the future alive. They also want their 
young people to be aware and -appreciative of the colorful vul- 
ture and practices that distinguished their people.

Recognizing the many contributions Lithuanian - Americans 
have made to the progress of the Prairie State. I. James R. 
Thompson, Govenor of the State of Illinois, proclaim February 
16. 1978, LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY in Illinois and 
wish all participating in the observance a most enjoyable day.

ALAN J. DIXON
src»LTA®Y or stati

Sovietų ir Kubos 
kareiviai Etiopijoje

ADDIS ABABA.— Etiopijos 
karo vadovybė sekmadienį pra
nešė iš fronto, kad jie pralaužė 
Somalijos jėgų atkaklų pasiprie 
šinimą ir savo žyguje atsiimti 
visą Ogaden teritoriją mažai be 
sutinka pasipriešinimo.

Jie pasakė svetimų valstybių, 
įsilestiems po griežta priežiūrą 
į karo sritį, korespondentams, 
kad jų dabartinė kontrofenzyva 
buvo pradėta iš Harar ir Dire 
Dvos ir dabar žygiuoja pirmyn 
keturiais frontais. Rytų fronte 
etiopų karinės jėgos besančios 
per 20 mylių nuo somaliečių už
imto Jijiga miesto.

Etiopai Wdo korespondet>

kai Somalija sekmadinį pašau
kė karo tarnybon savo rezervus 
ir sekmadienį paskelbė, kad į 
Ogadeno dykumos frontą siun
čia savo reguliarią kariuomenę 
padėti somalių sukilėliams jų 
kovoje su sovietų apginkluota 
Etiopų kariuomene.

Stroesneris laimėjo 
Paragvajaus prezi

dento rinkimus
ASSUNCTON. Paragva

jaus 4<kieto kumščio” nuo 1954 
metų iki šid išbuvęs valdovas, 
generolas Alfredo Stroesneris

FRONTUOSE
SOMALUOS KARO JĖGOS BĖGA IŠ
1IARAR0 IR DIREDAVOS FRONTU

Prezidentas Barro šaukia vyrus karo tarnybon, 
nori pasipriešinti rusams ir kubiečiams

MOGADISKAS, Sonialija. — Sbmalijos prezidentas Barre 
pasirašė įsakymą jauniems vyrams tuojau stoti karo tarnybon, 
kad galėtų pasipriešinti sovietų karininkų vadovaujamiems ku
biečių br. ta Ii jonams. Sovietų aviacija pradėjo bombarduoti So- 
malijos karo jėgas. esančias Ogadeno tvirtovėse, miestuose ir 
kaimuose. Tai buvo paruošiamieji puolimo darbai. Sekmadienio 
popietę ir pirmadienio rytą sovietų artilerija, kubiečių manipu
liuojama. smarkiai apšaudė fronto linijas Harare ir Diredavos 

<Tontuo.se.

Pirmadienio rytą rusams ir 
kubiečiams pavyko pralaužti 
kelias Harare ir Diredavos 
fronto vietas. ' Susirėmimų me
tu žuvo didokas somaliečių skai 
čius, atkakliai gynusių Hararo 
fronto pozicijas. Somaliečiams 
sunku gintis, nes priešas turi 
(ralingus artilerijos pabūklus ir 
didoką tankų skaičių. Somali jos 
prezidentas prašė parduoti arba 
duoti somaliečiams prieštanki
nių patrankų, bet niekas tokių 
ginklų somaliečiams nedavė, 
todėl rusams ir kubiečiams pa- 

1 vyko pralaužti pagrindines 
Į fronto linijas.

Somaliečiai apskaičiavo, kad 
Sovietų Sąjunga yra atgabenusi 
Įvairių ginklų į Etiopiją biljo- 
no dolerių vertės. Rusai atgabe
no į Etiopiją didelių ir mažų 
tankų, kurie gali šliaužti Etio
pijos pašlaitėmis. Jie nevežė tan 
kų, kure nepajėgė šliaužti Egip 
to smėlyje. Egiptiečiai buvo ga
vę didoką kiekį ginklų, bet rusai 

, neskubėjo jų apmokyti, o vėliau 
mokymas buvo suvėluotas. Iz
raelio aviacija rusų tankus Si
najaus pusiasalyje gerokai ap
daužė. o vėliau juos paėmė.

Į Pirmus pranešimus apie lai
mėjimus padarė Etiopijos pul
kininkas Malatu Nagas. Jo šta
bo viršininkas yra rusų tankų 
specialistas. Jo žinioj yra ir ku
biečių, bet jiems uždrausta da
ryti bet kokius pareiškimus. Vy 
riausias Kubos karo jėgų vadas 
yra gen. Ochoa, kurio štabas 

, yra pačioje Adis Abeboje.Pulk. 
Nagaša pareiškė, kad niekas ne
pajėgė jo tankų ir artilerijos su 
stabdyti. Jo vadovaujami dali
niai planuoja pasiekti Somali-

"RAUDONOSIOS SLOGOS”
SPRINGFIELD. Ill. — Illi

nois sveikatos saugomoj; i pasi
ruošė antram sezonui, pasiprie
šinti didesnio masto flu epide
mijai, šį kartą rusiškai influen- 

i sai.
Illinojaus Visuomenės Sveika 

tos departamentas dar laukia 
tyrimų rezultatų dviejose ka
riuomenės ir trijose universite
tų laboratorijose.

Naujoji “flu” invazija staiga 
apsireiškė tik prieš savaitę lai
ką ir įsimetė bent penkiuose 
centruose, bet fedenUiniai pa
reigūnai ramina, kad šim eti
nės slogos palyginti yrii leng
vos.

Pastebėję, kad rusiškoji “flu“ 
kankina savo aukas tik porą 
dienų, sveikatos autoritetai pa
taria, kaip ir kitų slogų atve
jais, ko ilgiausiai ilsėtis lovoje, 
gerti daug skysčių, o vaistų var 
toti aspiriną.

WASHINGTONAS. — Gyny
bos Departamento apskaičiavi
mu, nemažiau kaip 200,000 ka
riško personalo galėjo būti pa
veikti atominės radiacijos, da
rant pirmuosius eksperimentus 
prieš 20 ir 30 metų. Juos dabar 
visus surasti būtų milžinišškas 
darbas. Gynybos atominei agen
tūrai (Defence Nuclear Agen
cy) įsakyta surinkti žinias-re- 
kordus ir susitikti asmeniškai 
su įmanomai daugiau vete
ranų, kurie dalyvavo laikotarpy 
tarp 1940-1950 dešimtmečių ato 
minių branduolių eksperimen
tavimuose. nustatyti kaip ilgai

jos rubezių, kuris yra dar 460
žiaus, gavo 86 nuošimčius bal
sų, kuriuos skaičiavo tik gene
rolo patikėtiniai, kurie kontro
liavo kiekvieną balsų dėžę visa
me krašte. Paskelbtieji rezulta
tai dar nepaseklbti. Iš bendro 
1.8 milijono balsuotojų skai
čiaus apie 800.000 buvo Stroes- 
nerio Colorado partijos nariai.

Paragvajaus visi piliečiai nuo 
18 iki 60 metų amžiaus privalo
mai turi rinkimuose daly
vauti.

LOS ANGELES. — Prieš po
ra dienų buvo areštuotas tūlas 
Ned York, kuris svaigalų įtako
je “prisipažino policijai per te
lefoną, kad aesąs tas Hilside 
smaugikas, kuris nužudė, pas-

mylių atstumoje. Kariams įsa
kyta išvyti priešus iš Ogadeno 
provincijos, bet uždrausta koją 
įkelti į pačią Somaliją.

Tiksliai nustatyta, kad dabar 
tiniu metu yra trys tūkstančiai 
Kubos karių ir sovietą karinin
kų. Jie visi moka naudoti sovie
tų tankus. Kubiečiai pramoko 
naudoti sovietų tankus pačioje 
Kuboje, o vėliau juos kovos lau 
ke naudojo Angoloje. Niekas ne 
manė, kad sovietų valdžia būtų 
pasiuntusi tiek daug įvairij gin
klų. Pradžioje atvežami ginklai 
buvo skaičiuojami milijonais, 
bet dabar paaiškėjo, kad rusų 
atsiųstų ginklų skaičius siekia 
bilijono dolerių vertės. Sovietų 
valdžia yra pasiryžusi gauti įsi-

kiekvienas iš jų išbuvo radiaci
jos aplinkoje.

Pentagonas pranešė, kad iki 
praėjusio penktadinio jau gau
ta apie 500 telefoninių praneši
mų tuo reikalu. Numatant daug 
skambinimu. Pentagonas Įveda 
dau^’ u telefono linijų.

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI nusiskundė daug 
skausmų kenčiąs dėl to. kad 
tiek daug kunigų meta kunigy
stę. Daugelis kunigų ir seserų 
vienuolių meta ne tik savo sto
ną, bet ir katalikybe tikslu ap
sivesti.

sekmadini nulemiančia daugu-1 maugdamas 12 moterų. Policu 
ma laimėjo perrinkimus į prezi-; ja visą tai ištyrusi, nerado nie- 
dantus, dėl ko jokių abejonių ko, kas Yorko “prisipažirdmųs” 
nebuvo.- gtFOWsmap, W nv jį

taisyti laisvą uostą Raudono
sios jūros vandenyse.. Jai taip 
pat reikalingi aerodromai, kur 
galėtų papildyti degalų Indijos 

e i * • v

PTTTSBURGHE t roley bu su i 
susidūrus su autobusu, 3 mote
rys užmuštos ir 20 žmonių su
žeisti.
‘ ' "T T7,—-?1- 

vandenyse skraidančius lėktu
vus.

Tontuo.se
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MIKAS ŠILEIKIS Chicanos akvariumas (Akvarelė)
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N epą veskime niekam artinti mums taiką — ji artės, 
reikiamai ją artinant per reikiamą veiklą. 

Dažnai ypač dvasiškių pamirštama tiesa

Kunof proto ir įausmę darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

____ _  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

ŽMOGAUS ŽMONINIMAS —
TAIKOS ARTĖSIMAS

n

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsiny*)

“Vilniaus Balsas” 40. 6. 26. Nr. 146 skelbia komuni
katą apie karjeros konsulų vizitą URM Krėvei.

“XX Amžius” 40. 6. 25. Nr. 142 skelbia ELTOS ko
munikatą, kad Skučas ir Povilaitis perduoti tardytojo 
M. Krygerio žiniai, yra Kauno s. (L k.

“Vilniaus Balsas” 40. 6. 25. Nr. 145 skelbia ELTOS 
komunikatą, kad darbininkai būtų drausmingi ir rodytų 
kantrybės, kad vyriausybė atidžiai seka darbininkų rei
kalus, taip pat deda vedamąjį, kad laisvė nereiškia sava
vališkumo. (Išvada — darbininkai padėtimi nepatenkin- 
ti).

“Vilniaus Balsas” 40. 6. 25. Nr. 145 skelbia ELTOS 
komunikatus Jaunimo Sąjungos gener. sekretoriaus P.

1 ai tik geravaliams galima. 
Ramybė lik kalėdiškam žmogui 
paties Tvėrėjo pažadėta. Todėl 
nustokime dabar vien Dievo pra 
šę taikos. Liaukimės maldavę 
ramybės besimelsdami. Laikas 
visiems pradėti dabar dirbti reL 
kiamus darbus taikos atgavi
mui, nes Dievas jau davė mums 
priemones taikos ir ramybės 
įgyvendinimui mūsų tarpe per 
mūsų atsakančią veiklą. Todėl 
vietoj visokių pasakėlių ir nie
kam tikusių maldų, visi griebki- 
mės darbų, pasinaudodami jau 
mums Tvėrėjo suteiktais įran
kiais: imkime tinkamai auklėti 
savo vaikus geravaliais žmonė
mis. Tada tik taika ir ramybė 
musų tarpe . gyvu kūnu stosis 
taip, kaip kas rytas užteka sau
lė Tvėrėjo patvarkymu. Čia ir 
prieiname mums Dievo duotą 
tiesą, kad mes patys taiką ant 
žemės turime susikurti per tin
kamą sužmoninimą, per nuo 
mažens geravalių žmonių užsi- 
ugdymo pradėjimą, čia pasa
kėles pasakodami- ir neva mels
damiesi, bet nieko reikiamo ne
dirbdami. mes Dievą tik pikti
name, o žmones suvedžiojame 
juos apgaudinėdami, būk tik 
per maldą ateis taika mūsų tar
pam

Gaila, kad net dabar lietuviš
kos dvasiškių parašytos knygos 
vis tebeskraido po dausas, nie
ko naudingesnio žmogui ant že
mės nesu teikdamos. Vis tas pats 
apsilenkimas su tiesa tęsiamas: j 
dėl žmonių kriminalo mažėji-} 
mo prašoma Dievas įsikišimoj 
visai nekalbant apie savas pa J 
reigas vaikų auklėjime — jų ge
ravaliais paruošimą. Tokia ne
tiesa, nors labai į gražią vatai 
įvyniota, turi liautis mūsų tarpe. 
Mes turime stotis ant gyvenimiš
ko — dieviško pagrindo ,ir nuo 
jo pradėti savo tikrą veiklą kri
minalo ir žiaurumų mažinime 
per savo veiklą užugdant vaikus 
vien gėrį, tvarką, damą pa
milusius.

Turi taisytis į pašalius paskli
dusi ir kitokia religinė literatu 
ra dabar mūsiškiams įvairiais; 
sumetimais taip gausiai perša
ma. Tokios rimties valandėlės 
mūsų spaudoj yra pereito šimt
mečio pasakėlės. Duokim, kad j 
ir tokį tvirtinimą labai jau mo
kytu laikomo dvasiškio: — 
‘‘Kristus — Dievas buvo trisde
šimt metų pasislėpęs tarp žmo
nių ir buvo paklusnus...’’ Tai 
tau ir Dievas tarp žmonių pa
sislėpęs per trečdalį šimtmečio 
ir... nieko pažymėtino neatlikęs. 
Gana tokio svaisčiojimo. Už tai 
Indijos gydytojas Kristų vadi
na “That guy who introduced 
Christianity...’* Gi, islamiškas 
arabas gydytojas tvirtina, kad — 
yra tik vienas Dievas, o Kristus 
ir Mahomedas — jo pranašai.} 
Tai kur tu čia vienybę gausi, . . . x .. , , - ; jam tuziną metu sulaikant. Meilietuvi kunige, kai tvirtini tik

abu kalbėjo per radiją.
.‘“Vilniaus Balsas” 40. 6. 27. Nr. 147 deda aprašymą 

Kaune atidarytų vilniečiams mokytojams kursų ir vicem.
Tik būtinus savo darbus vai- kiekvienas privalome prisilaiky- bės pajėgumas esti įgyjamas nuo 

ką auklėjant atlikę tinkamai, ti, jei mes norime laimingai ir 
mes pajėgsime užauginti tikrai sėkmingai su žmonėmis sugy- 
visuonienišką — geravalį žmo-,venti. Turime sustoti prie rau
gų. Tada ioKie asmenys ims ge- donų šviesų. Privalome laiku 
rinti žmonių tarpusavio santy.: mokesčius sutvarkyti. Daugy- 
kius. Nė iš vietos nepajudės į bės tvarkingų įstatymų turime 
žmogaus gerinimas be vaikui su prisilaikyti. Jei mes dažnai ne
teikto pakankamo kiekio meilės. 
Ne tik tėvai, bet ir artimieji bei 
su vaiku dažnai susitinkantieji 
turi darbais rodyti pakankamą 
kiekį augančiam vaikui, ypač iki kyti visuomeniškų normų, jie vi

sai nepajėgia taikiai gyventi tarp 
žmonių. Tokie tampa visuome
nės atstumtais ar net kalėjimo 
įnamiais.

Dabartinių suaugusiųjų pajė
gumas žmoniškai besielgiant gy
venti ir tinkamai pildyti visuo
meninio gyvenimo sudėtingus 
apribojimus, didele dalimi pri
klauso nuo jų tėvų pajėgumo 
apriboti jų vaikų elgesius dar 
vaikams esant mažiems. Nelai
mė esti, kaip tėvai nepakanka
mai riboja savo mažų vaikų 
elgesius, arba, jei tėvai mėgina 
riboti vaikų elgesius šaltai — 
brutaliai. Tada tokio vaiko ta
pusiu suaugusiuoju pajėgumas 
pildyti įvairius .teisingus gyve
nimo nuostatus esti labai meru 

Už tai dabar risi imkimės»kas. Blogai, kaijtėvas sako: — 
mums būtiniausios veiklos: pa-1 “Mano dūkteriai'?mano namuo

se yra viskas galima”. Toks tė
vas yra žmogžudys — savo duk
ters gyvenimo griovikas. Jis yra 
tik vaikdirbys — daugiau nie
kas, nežiūrint, ka(f jis matema
tiką gerai supranta ir darbe di
delę algą gauna. Iš čia, iš nie
kur kitur apturime nežmoniš
kus suaugusiuosius, taip nuolat 
visiem s kenkiančius savu ne
paklusnumu geriems ir įvai
riems gyvenimo suvaržymams.

lės pakankamas kiekis vaikui 
yra svarbiausias jo asmenybei 
vystantis maistas. Tik pakan
kamą kiekį meilės vaikui tei
kiant, galima pradėti jam teikti 
antrą jam būtiną maistą — tin
kamą ribojimą jo elgesių. Be 
šitokios ribos vaiko elgesiams 
nė vienas vaikas neišaugs į tin
kamą — geravalį suaugusįjį. 
Tada mes, kaip ir dabar, vien tik 
dejuosime dėl blogio siautimo 
apie mus ir nieko veiksminges. 

Į nio negalėsime padaryti. Tada 
kaltinsime. Dievą ir kitokius 
veiksnius — tik ne save dėl vi
sokio blogio jau per visus lan
gus besiveržiančio Į mūsų stu- 

! bas.

tau vienam priimtiną netiesą. 
Kam dar aušinti burn ą apie 
“vieną avidę ir vieną ganytoją”, 
kada netiesos skelbimu lietuvis 
dvasiškis tolina nuo savęs visus 
tiesą priimti pajėgiančiuosius.

Todėl visi, ypač dvasiškiai 
pasimokykime gyvenimo dėsnių 
ir pradėkime žmonėms tarnauti 
ir Dievą garbinti gyvenimo tie
somis — paties Tvėrėjo suteik
tomis — pasikliaudami. Savo 
darbo taikos įgyvendinime bei 
Kriminalo prašalinime niekam 
kitam nepaveskime. Visus rei
kiamus mums atlikti darbus — 
mes patys ir atlikime, nors rei
kės labai sunkiai darbuotis — 
nes rišo savęs išsižadan. Mac, 
dieviška tiesa yra, kad gerava
lio (kriminalą ir nesantaiką nai
kinančio) žmogaus nes tik tada 
susilauksime, kai mes trejopai 
imsime atlikti pagal Tvėrėjo pla 
na savo darbus: 1. kai vaika .. *• itinkamai mylėti pajėgsime; 2. Įgaus niekdarbių ims virsti pa
kai jo elgesius reikiamai ribosi- sigėrėjimu apturimo iš gerava- 
me; 3. kai leisime vaikui tinka- ho žmogaus veiksmų, 
inai vystytis — augti.

gimdytąjį ne tik reikiamai my
lėkime, ir jos elgesius atsa
kančiai ribokime. Tik tada mū
sų dejonės dėl dabartinio žmo-

Visi visur turime ribas
Mylėkime pakankamai — tada j Visur apie mus pilna tvarkin- 

riboti pajėgsime tinkamai i gų normų — apribojirnų. Jų

pat mažumės jam augant tinka
mų tėvų bei kitų suaugusiųjų

bosime visuomenės bei valdžios 
nuostatų, mes pateksime i dide
li vargą. Tie suaugusieji, ku
riems yra labai sunku prisiiai-

aplinkoj. Sėkmingas mūsų svarbų pareiškimą, kad Lietuvoj tėra įvykęs vy
suomenės gyvenimas priklauso riausybės pasikeitimas. ,
nuo išmaiens vaikui M^Į ..Lietuvos žw<)5„ .W. & 34 Nr_ 141 skelbia R K. p 
tant įgyjamo ribotumo savo veik] . .....

■smams Tokį veiksmų ribojimą! Centro Komiteto pranešimą “Pirmoji laisves manifesta- 
suteikia išminti tėvai nuo pat Clja .
mažumės savo vaikams.

Priešingai, be tinkamų tėvų 
vaikas augdamas besti riboja
mas 
tinka. Toks suaugęs tampa vi-! sis baigė tarp kita ko ir ‘^Tegyvuoja Sovietų Socialistinė

“Lietuvos žinios” 40. 6.25. Nr. 142 skelbia ELTOS komu 
nikatą apie 6. 24. 18 vai. P. Vileišio aikšt įvykusias ma-

— jis elgiasi kaip jam pa-j nifestacijas, kalbų tekstai Šumausko ir Latvio. Pastara

suomenės pabaisa. Nei policija, 
nei kalėjimas, nei bausmės di
džiausios neapsaugoja* menkos 
asmenybės žmogų nuo niekdar- 
bių įvairiausių. Iš čia turime 
tikrą peklą ant žemės. Aišku 
kiekvienam, kas man ir tamstai 
reikia daryti, kad ta pekla roju
mi čia ant žemės virstų. Už tai 
visi pasakoriai apie negalimumą 
ant žemės žmogui apturėti lai
mės turi dar šią sekundę nutilti 
ir griebtis atsakančios veiklos.

Juk nesugriauna tiesa yra, kad 
tik tada mes galėsime žmonis-J

"J

if t

a
I

Be tvarkingo tėvo — nėra 
tvarkingo vaiko

f

i.

M

■ s

v -

! Vaikų elgesių apribojimas di 
į dele dalimi priklauso n uo tėvų 
autoriteto ir jų pajėgumo pa
taisyti vaikų elgesius. Tik tada 
suaugusysis neskriaus artimo, 
k&i jis bus įpratintas nuo ma
žens nėskriausti kilo. Iš r' » tu
ri būti visiems, įskaitant ir dva
siškius — taip dejuojančius dėl 
nežinojimo, dėl ko tiek daug blo- 

5 gio ant šios žemės, aišku, kad 
blogį kuria ant žemės netėviškii 
tėvai, o ne kokie ten pasakėlių 
šėtonai. Kiekvienas vaikas rei
kalingas drausminimo. Jis ne
muša savos sesers dėl to. kad 
jam tėvai išaiškino: jog muši
mas yra nežmoniškas elgesys 
neklaužada esti baudžiamas. Kol 
vaikas sustiprina savo asmeny
bę, jis bausmės bijodamas lai
kosi drausmės. Taip drausmi
namas vaikas ribojant jo elge
sius suauga į tinkamai besiel
giantį suaugusįjį. Suaugusieji 
riboja savo elgesius lik tarkų kai 
jie nuo mažens esti įpratinami 
žmoniškai elgtis per tinkamą jų 
elgesių ribojimą dar jiems vai
kais esant. L ž lai tinkamai iš
auklėtas suaugusysis neskriau
džia kito asmens todėl, kad jo 
vidus, jo asmenybė, jo charak
teris — jo nusiteikimai liepia 
jam tinkamai elgtis. Tinkamai 
išauklėtasis turi policininką sa- 
vyjfe jam nereikia policijos 
gatvėje.

Tas tokio žmogaus ^smeny-

Lietuva!, be to Gedvilos kalbos tekstą ir Dekanozovo kal
bos tekstą, teigiantį tarp kita ko, kad “SSSR seka, kaip 
lietuvių liaudis eina savo likimo imti į savas rankas”, esą 
“išgirdome ištisą bangą liaudies reikalavimų, demonst
ruojant tautos valią, pertvarkyti savo gyvenimą naujais . 
pagrindais”. 0 baigiant demonstraciją prie SSSR atsto
vybės buvo mestas šūkis, kad “šiandien Lietuva pradeda 
naują laisvu gyvenimą”.

“Lietuvos Žinios” 40. 6. 25. Nr. 148 deda “Darbinin
kų džiaugsmo diena” aprošo mitingą Vileišio aikštėje: 
“Raudonos vėliavos, raudoni plakatai, raudoni ženklai”. 
Plakatai Stalino, Vorošilovo, Molotovo, Timošenkos ect.

, .Plakatų šūkiai: Reikalaujame Kompartijos legalizavimo,
kai vieni su kitais sugyventi, kai» a n i - * i v • tt-turėsime dar vaikais būdami tin-jRe±alauJame P^fesmių. sąjungų legalizavimo, Visiška 
kamus tėvus bei kitus SU mumis; parama visiems naujos vyriausybės žygiams prieš liau- 
susiduriančius suaugusiuosius; dies priešus už liaudies gerovę, Konfiskuoti pabėgusių re- 
— pajėgiančius riboti vaikų ei. akcionierių turtus! Liaudies priešus lauk iš valstybės 
gesius nuolatinai, tvirtai ir žmo- aparato ir kariuomenės! Bežemiams ir mažažemiams dva 
niškai.

Todėl nedejuokime dabar žmo 
nių nežmoniškumo, o vieton de
jonių. griebkimės atsakančios 
veiklos savo vaikų elgesiams su
teikdami žmoniškas ribas. Iš 
čia aišku, kad geras sugyveni
mas — taika tarp žmonių bus 
įgyvendinta tik tada, kai mes iš
siauginsime taikingus — savo 
elgesiams pajėgiančius nusta
tyti ribas suaugusiuosius.

Išvada, žinom, kaip tari
kos tarpe žmonių atsiekti, tat ir komunikatą, kad legalizuota Lietuvos komunistų partija, 
griebkimės reikiamo darbo, pa-| 
liovę vien pasakėlėm Užsiiminė
ti — vien kitam — tai Dievui^ 
tai angelui, tai Marijai pavesdi- 
nėti laikos suteikimą mums.
Taiką aš, tamsta ir kiekvienas 
kitas tik ir galime įgyvendinti be 
kieno kito jagalbos, jei mes Hk

(Nukelta į 5 psl.)

rininkų žemė! Tegyvuoja Sovietų Sąjunga — viso pasau
lio darbo žmonių tėvynė! Tegyvoja Sovietų Socialisti
nė Lietuva! ir kt

~ “Vilniaus Balsas ” 40. 6. 25. Nr. 145 skelbia V. Pr. 
Pašiaušiškio reportažą apie Kauno įvykius birželio. 15 d.

“Vilniaus Balsas” 40. 6. 26. Nr. 146 deda Kauno mi
tingo ilgą aprašymą ir tekstus kalbų bei iliustracijas, taip 

'pat tekstus rezoliucijų Liaudies vyriausybei, telegramos 
Stalinui, Gedvilos kalbos, Dekanozovo kalbos.

“Lietuvos Žinios’* 40. 6. 26. Nr. 143 skelbia ELTOS"

Vkes Vasario 16 dienus sukakties 
proga renkamos aukos privalo būti 
pasiųstos Amerikos Lietuvių Tarybai 
tokiu adresu: Lithuanian Amencan 
Council 2606 West 63rd St, Chicago, 

III. 6062?

SAVO AUK^ 
tfasariolb

ĮTEIKDAMAS

-TOSIOS PCOGA
GERAI ĮVERTIniZ
DIDUMĄ TIKSLO, 

KURIAM J! SKIRIAMA.

“Lietuvos Žinios” 40. 6. 27. Nn 144 deda ELTOS ko
munikatą apie Vilniaus darbininkų mitingą if jo rezo
liucijos tekstą. t

“Vilniaus Balsas” 40. 6. 27. Nr, 147 skelbia ilgą ap
rašymą Vilniaus darbininkų mitingo, kalbų ir hUtarimų.

“Vilniaus Balsas” 40. 6. 28. Nr. 148 deda ELTOS di
rektoriaus Korsako pareiškimą per radiją.

“Vilniaus Balsas*’ 40. 6. 27. Nr. 147 deda pranešimą 
apiė birželio26 d. 21 vaL Kaune Vyriausybės pagerbimą 
Nežinomojo Kareivio Karo; Muziejaus sodelyje.

“XX Amžius” 40. 6. 26. Nr. 143 deda pranešimą apie 
tarnautojų susirinkimą Kaune.

“XX Amžius“ 40. 6. 26. N r. 143 deda vedamąjį Pet- 
rikonio ‘‘Savos tautinės bragenybės”, kuriame klausia: 
“Kodėl mes ir visos kitos tautos dėl savo valstybės ko
voja?...”

“Vilniaus Balsas” 40. 6. 27. Nr. 147 skelbia ELTOS 
komunikatą apie Vid. Reik. Min. patvarkymą įsteigti 
Darbininkų Miliciją.

“Vilniaus Balsas” 40. 6. 28. Nr. 148 skelbia ELTOS 
’ komunikatą, kad nuo liepos 1 d. paleidžiamas seimas.

“Vilniaus Balsas” 40. 6. 28. Nr. 148 perspausdina iš 
“Tiesos” LKP CK nario Latvio pareiškimą apie KP pla
nus. r -

’ “Vilniaus Balsas” 40. 6. >29. Nr. 14$ skelbę k^d VRM 
laikinai atšaukia visus spaudas leidinių Jeiiiitnfts; $ųrie 

j išduoti iki 6. 20. ir naujam leidimui VRM iki liepos d.
Iki šiol ėję leidiniai gali išeiti tik iki prašymo davimo 
dienos. J LFuI

(Bus daugiau)
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VASARIO 16-JI AR KARALIAUS KARŪNA
(Tęsinys)

Jei iki šiol niekam neatėjo į bos ir meilės tam. ką mes patys 
galvą švęsti Šią Mindaugo karu-{pradėtume nebevertinti, 
navimosi sukaktį, tai tas rodo,: 
kad ta sukaktis nėra tokia jau 
didelė ar svarbi. Tas klausimas 
niekada nebuvo lietuvių visuo
menės spaudoje ar kitokiuose

j Iš šių dienų politinių diskusi
jų ir dažnai keliamo erzelio lie
tuvių išeivijoje matome, kokios 
priežastys veikia, kad jau nori- 

forumuo^sTa^o^rari^l?18 sun,enkinyti Lietuvos nepri? 
klausomybės šventę ir jos vie
toje arba aukščiau jos siūloma 
pastatyti karūnos švente. O to-, 
kio siūlymo motyvas yra vis eins 
aiškus: norima nuo laisvinimo] 
veiksnių nutraukti Vasario 16-į 
sios proga surenkamas aukas.’ 
Patriotinė visuomenė kiek vie-! 
nais metais Vasario 16-sios šven-1 
lę švenčiant, aukoja Lietuvos 
laisvinimo reikalams, ir tuo bū
du yra stipriai paremiami Vil
kas ir Altą. Panaikinus ar ki
taip nustelbus tą švenltę. visuo
menė liautųsi aukojus, ir Lietu
vos laisvinimo veiksniai būtų 
susilpninti. Be pinigų sumenkė- 
tų jų laisvinimo veikla.

Panaikinti ar bent siunenkin- 
ti Lietuvos nepriklausomybės 
švente ir tuo pačiu aptamsinti 
jos nepriklausomybės prisimi
nimą ir sugriauti Lietuvos lais
vinimo veiksnius - tai yra Lie
tuvos okupanto daugelio metų 
siekimas, ir jo bandomas rea
lizuoti daugeliu būdų. To siek
damas, propagandai jis išleidžia j m vasario 4 d. Lietuvių 
dideles pinigų sumas. 1 odėl tiek; tautiniuose namuose Įvyko vi

suomenininko labdario,, prieš 
metus mirusio a. a. kunigo Fe
likso Gurecko paminėjimas - 
akademija. Akademiją atidarė vyskupišką palaiminimą. 
Sofija Adomaitienė, pakviesda.
ma vysk. V. Brizgi sukalbėti in- 
vokaciją.

Vysk. V. Brizgys pasidžiaugė 
Lietuvos Dukterų Draugijos lab 

. Sakė, kad kun.
Gureckas visą laiką rūpinosi lab 
dara, reikalui esant atiduoda
mas savo paskutinį švarką. Pa
minėjo toki dalykėli. Vienoje 
Austrijos sostinės gatvėje, su
tikęs jauną lietuvi!, šaltokam 
orui esant, visai be švarko. 
Kun. Gureckas užklausęs, kodėl 
jis vaikštąs be švarko, šaltam 
orui esant? Jaunuolis atsakęs, 
kad neturįs ir nežinąs, kur gali
ma būtų gauti, čia pat kun. Gu
reckas nusivilko savąjį pasku-

kut uotas. Ir tik dabar kažkas 
su juo netikėtai iššoko kaip Pi
lypas iš kanapių. Tokio masto 
reikalas, kaip naujos tautos 
šventės įvedimas ar kitos panai
kinimas nėra kurio nors gudraus 
žmogaus ar kurio nors komite
to ar valdybos ir net ne kurios 
organ izacijos reikalas. Tai yra 
visos visuomenės reikalas, ku
rio niekas neturi teisės uzur
puoti ir diktatūriškai nuspręsti 
ir diktuoti visuomenei. Tokios 
teisės savinimąsi suprantame 
kaip autoritetinio režimo apraiš
ką, nesuderinamą su šių demo
kratinių laikų dvasia demokra
tinėje visuomenėje.'

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė yra visiems lietuviams 
brangi. Ypač ji svarbi šių di
džiųjų tautos nelaimių metu. 
Mūsų turėta nepriklausomybe 
labai daug remiasi tolimesnis 
lietuvybės išeivijoje išlaikymas 
ir mūsų kova dėl Lietuvos išlais
vinimo. Atmesk nepriklausomy 
bės laikotarpį bei jo laimėjimus 
— ir nemažai jaunimo daliai 
išnyks motyvas- toliau išlikti- lie
tuviais ir. kovoti dėl nepriklau
somos Lietuvos atstatymo. Iš
nyks ir nepriklausomos Lietu
vos idėja, Ta šventė kaip tik 
ir sudaro progą ir pagrindą pa
aiškinti jaunimui apie jos reikš
mę ją iškilmingai švenčiant, 
paskatinti, jaunime didesnį ja 
susidomėjimą ir jos meilę. -Ne
galima jaunime sukelti pagar-

Gureckas
Jis

vos Dukterų draugija". Dabar 
“Lietuvos Dukterų draugijai” 
priklauso jau per 800 narių. At- 

* sirado skyrių ir kitose Ameri- 
■kos vietose.

atsitikus ir

nepavojingus, išėmė iš psichiat- Bendrai Sofija Adomaitienė 
rinės ligoninės ir jais rūpinasi, nigą Gureęką apibūdino, k 
Vieną lietuvį ištraukė iš Madi- dideli tolerantą ir gyvenusį 
son gatvės “bomyno’’ ir pasta-f sau. bet artimui, 
tė ant kojų. Keliems dešini- Birutė Briedienė

CHICAGOS LIET. TARYBOS PRAŠYMAS

“Lietuves Dukterų draugi
jos” narės atlikinėja didelį lab
daros darbą. Pvz. mirė lietuvis, 
nėra kam juo rūpintis ir palai
doti. Jos pasirūpina ir tinka
mai palaidoja. Lanko senelių 
prieglaudas ir ten reikalin
giems suteikia, kad ir mažą pa
šalpą. Lankosi psichiatrinėje Ii-1 
goninėje. Ten yra per 20 psichi
niai sergančių ligonių lietuvių, laiko 
Du tokius- ligonius, visuomenei

tints patekus į kokią nors ne- kun. Gurecko vieną rašinį. Vla- 
laimę, suteikė piniginę pašai-»das Butėnas papasakojo, kad
pa ar atliko kitokią jam reika- kun. Gureckui mirus, jo gyven- 
lingą paslaugą.. Turi priglau- tam kambaryje jokio turto ne- 
dusios nei savo nameliuose se-; rasta. Rasta tik knygų, ir žur- 

‘•neliu ir jais rūpinasi. Norint vi-jnalu. Viename adanke rasta 
sus dukterų labdaros darbus su,niekur nespausdintą užrašų ir 
rašyti, reikėtų specialiai tam straipsnių - rašinių. Kunigo se- 
re kalui koki nors leidinį išlei- serei Onai Bakait enei prašant, t
sti. Pakol gyvas buvo kunigas! rasti rašiniai buvo peržiūrėti. 
Gureckas, bet kokiai nelaimei atrinkti ir suredaguoti. Tie ra- 
lietuviui
kam juo rūpintis, buvo 
mas kun.

serei Om 
rasti raš’niai buvo

nelaimei atrinkti ir sured;
nesant j kiniai sutalpinti išleistoje kny- 

► ieško, goję “Esame narnmūs”. Knygos 
I redaktorius Madas Butėnas.

, ■ • „j* Knvga labui gražiai išleista,su dukterimis rasdavo ir į yii • u^'Joie vra šiek tiek kun. Gurec- ir noro, neklausiant to ne •’ * . ■ ...- . . . -X-I- - : ko tėvu biografijos, atsimini-tuvio t.kybos ar jo įsitikinimu.: • ... . Tr . . ..u.,; mai is Austrijoje bei \okitijo- A U 1
^ipUe buvimo laikų, šiaip daugu- 
ne'*ma straipsnių religinėmis temo- 

jmis, įpinant tėvynės ilgesį ir 
paskaitė ■ (Nukelta į 5 psl.)

Akademija a. a. kun. Gurecko metinėse

nepriklausomybės šventės pa
naikinimas ar bent jos nuverti
nimas bei jos reikšmės suma
žinimas, tiek ir laisvinimo veik
los susilpninimas būtų didelis 
Lietuvos pavergėjo laimėjimas. 
Jei kas išeivių veiktų ta krypti
mi, tiek sumažindamas nepri
klausomybės reikšmę, tiek ir pa 
kenkdamas Lietuvos laisvinimo] ^^darbX 
veiksnių veiklai, pasidarytų tik

tini švarką ir tam jaunuoliui 
atidavęs. Gi pats suėjęs pas vie
tini kunigą švarko “pasiskolin
ti”. Tai tik vienas būdingesnis 
atvejis. iPo to suteikė visiems

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

33ė puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PamsrĮ, fenus Jc 
fyventolus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas, 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centru

17JS So. Halated St, Chicago, HI. 60608

Knyaoc

Išėjusi 0 spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

t : AM
Dr< Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pain
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei |1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1735 So. Halried SU Chicago, UI #0608

IM

Programos vedėja Sofija Ado
maitienė savo kalboje gražiai 
apibūdino, kaip kunigą, asmenį 
ir jo darbus. Kun. Feliksas Gu
reckas gimė 1912 m. birželio 18 
d. Užpaliuose, Utenos apskr. 
Mokėsi Rokiškio ir Utenos gim
nazijose. Baigė Telšių kunigų 
seminariją. Redagavo “žemai
čių prieteH”. Buvo Tauragės mo 
kytojų seminarijos kapelionu. 
1945 m. bėgdamas nuo rusiško
jo siaubo, atsirado Vienoje — 
Austrijoje, vėliau Vokietijoje. 
1949 m. atvyko į Ameriką.Daug 
rasė į katalikišką spaudą. Būda 
mas Chicagoje pastebėjo, kad 
brolis ar sesė lietuvis, dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių, 
yra patekę i skurdą ar nelaimę. 
Gi tokiais nėra kam pasirūpin
ti. Jiems padėti suorganizavo 8 
moteris, pavadindamas “Lietu-

Šiais metais Vasario 16-tosios šventė yra jubiliejinė. Reikia minėti * 
60 metų nepriklausomybės sukakti. Jubiliejiniams metams turi; būti . 
sąmoningai apsvarsty tas visų lietuvių, kurie stato laisvei pagrindus, kurie 
kelia laisvės idealus ir perduoda pavergtos tautos troškinius, čia viskas 
turi būti sutelkta darbuose, kad tauta pajustų naujų vilčių laisvei atgauti/-.

Taika ir laisvės yra tokios vertybės, kurios yra brangesnės net už ; 
žmogaus savanoriškai aukojamą gyvybę, nes tik didvyris tokią auką už - 
laisvę gali atiduoti, šiuo atveju mes galime pasisemti jėgų iš ano, meto, 
savanorių ir karių. Jų aukos dydis sudėtas ant tėvynės laisvės aukurą 
mus skatina ir įpareigoja — kovoti iki galutinio laimėjimo, kad atkurta* 
Lietuva būtų tikrai nepriklausoma, laisva, demokratiška, žmogiškai kū
rybinga ir dvasiškai stipri.

šitokio idealo siekiant reikia ne tik vienkartinio gražiais pareis- , 
kimais, bet nuolatinio ryžto per visus metus, kad laisvės idealas būtų 
gyvas mūsų širdyse ir darbuose ir lydėtų mus per riša ateities gyvenimą. , 
Todėl jubiliejinį 60 metų nepriklausomybės šventėje paremkime Ame^ 
rikos Lietuvių Tarybos laisvės siekimus lietuvių tautai savo pinigine-auka - 
ir vieningais ir ryžtingais darbais. • r‘ ‘- p

Taigi š. m. vasario mėn. 12 d. 2 vai. p. p. Marijos aukšt. mokykloš.^'y 
salėje Chicagos Lietuvių Taryba rengia Vasario 16 dienos iškilmingą ‘y.- j 
minėjimą. Į šį minėjimą maloniai kviečia visus geros valios lietuvius■ 
dalyvauti ir savo aukomis paremti Lietuvos laisvinimo pastangas. ,

Aukos bus galima Įteikti minėjimo metu, arba pasiųsti Chięaęęs i 
ALT — iždininkei Irenai Sankui šiuo adresu: 2520 W. 68th St., Chięagą 
IR. 60629.

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

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš card i n tom i g knygom ii 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozai Kip^Inikit, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas KipailnikiK IŽEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 

kurianao ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausi a Į iliu- 
Mruota. 300 psL Kaina 7 doL

eiKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^ LIETUVO  ̂
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1.50. Yra taip pat 
Išversta Į anglų kalba.

ioŠėenko SATYRINES NOVELĖS. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyriniu novelių. 199 pusL, kaina £2.

D. Kuraitis, KELIONt J ANAPUS G^LEžINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuiristo ir agitpropo propaganda bei 
ažmaskavbmal Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi

Prtrf. P. Pslcaritlh, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsu Tikimą 
Kaina SX

Vincas žamaltte. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RAŠTUI.

z i

< 
t

ru Lietuvos okupanto bendra
darbiu. veikiančiu jo naudai.

V. Ančiškis

Chieagos Lietiniu Taryba

pas mus

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ^skaitot 
neša

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
NauJIanof* frilma ftutl pulki v knygy, kurie* bri kritfą

Imvffu wlnt» ar lentyna.
Alektandrai Pikti n Ilki*, MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunu dieną 

atsiminimai Ir Įvykiu bei rietu aprašymai. įkaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina S5.

A. Pakalniški*. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimini- 
ir laiko Ivykip Lietuvoje ff~ Vokietijoje aprašymai, furidrr-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

mu txnpoml JBsę plnlfti tV 
liek* didelius darbu*. Pirma, jie pa
dedi Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos pilei 10 . mėne

sio dieną, neia nuožimčins nuo'.mė
nesio pirmos dienos. ..

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

tb Ir kiti Iridlnlri yn giunanf
NAUJIENOSE, 1733 HA LITI D FT^ CHICAGO, ILL.

HriUefteM arfa* užtekant M*u Ir prMedeM

1 i;'WliĮĮJ

tyti J 12 dalių. 296 psl. trina B5.
Dr. Ktzyi Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomai. Grv 

žlai« rifeliais. 336 pri Kaina *5.00 Minkai* rfrL 15 M
Frer. Vacį. BlriHki, SENŲJŲ LIETUVIŽKU KNYGŲ isto- 

RIJA, I dalis. 208 psl.. Įrišta — S3.00. minkštais vir
šeliais — $2.00; D dalis, 225 psL, Įrišta — X3,Ct. minki- 
tris viršeliaii tt.31

H^rikas Tamsa — TamaUuakat, LTETUVUKASIS PAMARYS.
Pakalnės fr Labguvos. apskritys su įdomiais aprašymais, flfo- 
stradjomis ir dofum^ntacija. 336 psl.. kaina 38.

P. KatlOnas, TARP ŽALSVŲ PALATINIŲ. Trijų daliu LTriuvof 
partizanu buities rotnanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsimlniiBaJ 
170 p«L--------------------------------------------------------

M. Gudrilt, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai ffl 
puslapiai--------------------------------------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 d pakto iilridocn,

NAUJIENOS,

1733 S. HnJrted St, Chicago, HL 10608. — TA HA 1-41H

UNIVERSAL
1800 So. Halcted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įrtelgta 1923 metalA. T«L 421-3070

iFtAtpos pietuose kiemui automobUUmM jMtztytL

| — NAUJIENOS, CHICAGO 3. ILL, — TV08DAY, FEBRUARY U,



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
PublisLsc Daily Exept Sunday by The Lithuanian New, Pub. Co, Inc.

1739 So. Halsted Streot, Chluso, III. 60608. Talephono 421-4100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

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

As of December 1, 1977 
Subscription Rates:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per

pusei metu______________
trims mėnesiams _____
vienam menesiui _______

$16.00
. $ 9.00
. $ 3.00
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Money

Kova už laisvę turi būti vieninga
Kad Amerikos lietuviai privalo vieningai vesti kovą 

už Lietuvos laisvę, šiandien jau kiekvienam lietuviui aiš
ku. Lietuviai yra protingi žmonės. Jie mėgsta visus klau- į 
simus rimtai apsvarstyti, pasirinkti pati geriausią pasiū 
lymą, o vėliau jau priremti savo petį, kad tas pasiūlymas 
būtų realizuotas. Jeigu atsiranda savanorių, pasisiūlan
čių imtis darbo, tai visuomet jiems ne tik pradaromos du, 
rys, bet ir teikiama reikalinga pagalba. Nei vienas darbo 
imtis pasiryžęs vyras nebuvo sustabdytas ar pavarytas 
įšali.

Kas lietuviams nepatinka, tai kliudymas rimtą darbą 
dirbti. Kada .Amerikos Lietuvių Taryba buvo1 užmezgusi 
glaudžius ryšius su Valstybės Departmentu, senato bei 
atstovų rūmų komitetais ir atliko visą eilę svarbių ir la
bai naudingų darbų, tai atsirado kliudytojai, pasiryžu- 
sieji tą pati darbą dirbti. Jie buvo Įsitikinę, kad jie geriau 
viską atliks, negu patyriusieji Amerikos lietuviai darė. 
Jie ryžosi laisvinimo darbą dublikuoti ir Įkišti kelis bas
lius Į riedančius lietuviško darbo ratus.

Jie siuntinėjo savo atstovus Į senato komiteto narių 
raštines, užmezgė ryšius su sekretorėmis, kvietė jas Į vai
šes, bet jokio naudingesnio darbo nepajėgė atlikti. Kaip 
senate, taip ir atstovų rūmuose darbus dirba senatoriai 
ir kongreso atstovai, bet ne sekretorė arba raštinių tar
nautojos. Bandymas darbą dvigubinti, neatstkiriant svar 
besnių dalykų nuo antraeilių klausimų tiktai kenkia vi
siems. Ne tik pakenkia, bet pradeda iš tokio darbo šaipy- j 
tis. Labai keistai skamba, kai prašo paleisti iš kalėjimo 
pareigūną, kai tas pareigūnas visai nesuimtas. Arba kaip 
krašto prezidentą lygina su “Rasputina turėjusiu caru”, 
kai tas pats caras Rasputino, kaip patarėjo nemėgo ir 
stengėsi galimai toliau jį nustumti nuo caro rūmų. Ame
rikos Lietuvių Tarybai teko “eiti Į pogrindi”. Teko taip 
darbą sutvarkyti, kad kuolus kamšioti pasiryžusieji ne-

Reikėjo Lietuvos laisvės klausimą išjudinti iš “mirties taš” 
ko”. Visiems buvo aišku, kad Lietuvos klausimo Jungtinė-1 
se Tautose ar jo komitete buvo beprasmis dalykas, šioje 
organizacijoje galėtų tik palaidoti Lietūvos laisvės klau
simą ilgiems metams. Tokį darbą dirbdami, mes būtume 
pylę vandenį ant sovietinio malūno.

Europos saugumo ir Bendradarbiavimo komisija yra 
visai kitas reikalas Jai priklauso 35 valstybės, įskaitant 
JAV ir Kanadą. Visos 35 valstybės turi vienodos galios bai 
sus. Aiškus daiktas, kad rusai ir Amerika gali turėti vie
nodus balsus, bet sovietų valdžia negali turėti daugumą. 
Minėtoje komisijoje rusai turi tiktai 10 balsų, o Vakarų 
Europos valstybės turi 25 balsus. Suprantame, kad rusai 
nenori kelti Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių klausimo 
Helsinkio aktų ribose, bet jiems kito kelio nėra. Jie gali 
nemėgti, bet bus priversti klausimą svarstyti. ,

Amerikos Lietuvių Taryba labai gerai padarė, kad ji 
pakvietė sen. Robert Dole atvykti į Chicagą ir pasakyti 
pagrindinę kalbą. Jis padarė svarbų pareiškimą ne tik či- 
kagiečiams, bet visiems Amerikos lietuviams, estams ir 
latviams. Naujienos turi visą sen. Dole kalbą, ją išvers ir 
atspausdins dienraštyje. Labai gražių minčių pasėjo ne 
tik Dr. Kazys Bobelis, ALTo pirmininkas, bet dar gražiau 
kalbėjo pats sen. Dole. Jų kalbos kelis kartus buvo pert
rauktos karštais plojimais ir garsiai “Valio 1” Dr. Bobelio

Apsaugos bokštas Kauno miesto sode, rūsy pastatytas

ir sen. Dole kalbos padėjo tašką brežnevinei Helsinkio ak 
tų interpretacijai. Iš kalbų paaiškėjo, kad Helsinkyje ne tik 
nebuvo parduota Rytų Europa, bet nepatvirtintas Lietu
vos pardavimas, kaip labai jau tuščiai buvo skelbiama 
brežnevinė propaganda patikėjusioje spaudoje.

Niekais nuėjo ir mitas, kad Amerika žiūrėtų tiktai gr\
niausiu savo interesų ir visai nenori rūpintis rusų paverg ? reiškimais apie Egipto ir Izraelio pasitarimus taikai įvesti.

IZRAELIUI NEPATENKA SEKRETORIAUS liauti, tai Libano kariuomenės

CYRUS R. VANCE PAREIŠKIMAS i Dabar reikalas komplikuojasi.
■ Libaniečiai nepajėgia aptram- 

JERUZALĖ, Izraelis. — Izraelio premjeras Menahem Be-^dyti palestiniečių, net ir su krik 
gin labai nepatenkinraa valstybės skretoriaus Cyrus R. Vance pa-Įščionių falangistų pagalba.
____ _ . _ . _ ■ Vakar pietinėje Beiruto sri- 

toms ir sunaikintoms valstybėms. Paaiškėjo, kad gali būti į Premjeras Begin tvirtina, kad Amerika neturėtų kištis į pasi- tyje užmušta 18 žmonių..
tarimų eigą. Kaip žinome valstybės sekretorius pasmerkė Iz- ___  ____ .
raelio reikalavimą, pasilikti izraelitų kolonijas Sinajaus žemė
se. Izraelis sutinka atšaukti savo karo jėgas iš Sinajaus, bet 
uori, kad Egiptas respektuotų Sinajuje įsisteigusias kelias Iz-į 
raelitiį kolonijas. Viename pasitarime Begin net pareikalavo, Į

JĮ

g
i

proga išaiškinti Pabaltijo valstybių klausimą dar prie~ 
Europos taikos pasirašymą. Amerika tūrėjo drąsos Lie
tuvos reikalą iškelti tarptautinėje konferencijoje ir ru
sams bei visam pasauliui aiškiai pasakyti, kad JAV nep
ripažįsta sovietų valdžios pravesto Lietuvos ir kitų Pabal- 
tijo valstybių Įjungimo Į Sovietų Sąjungą. Ne tik, kad šian 
dien nepripažįsta, bet ir nesirengia to prijungimo pripa
žinti ateityje. Amerikos administracija, vykdydama kraš
to gyventojų valią, kongreso nutarimu ir Amerikos lietu
vių prašymu, taip reikalus sutvarkė^ kad Dr. Kazys Bobe
lis, didžiausią Amerikos lietuvių pasitikėjimą turis musų 
tautietis, galėjo dalyvauti Belgrado konferencijos plenu
mo posėdyje ir girdėti sen. Dole ir paties ambasadoriaus 
Arthur Goldbergo padarytus pareiškimus. Jis ten dalyva
vo ne kaip paprastas stebėtojas, bet kaip Amerikos dele
gacijos patarėjas.

Šen. Dole pareiškimas, jo prižadas ir ateityje kovoti 
ne tik už Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių laisvę, aiškiai 
parodė, kad lietuviai privalo vieningai siekti gimtiniam 
savo kraštui laisvės. Jie privalo tartis ir susitarti, o kai 
susitaria, tai visi vieningai privalo koja kojon kartu žings
niuoti, kaip aiškaus tikslo siekianti vieninga grupė.

F Chicagos Lietuvių Tarybos pravestas Lietuvos nep- 
riklausomygės minėjimas ir Dr Bobelio pajėgumas atsi
vežti sen. Dole Į Chicagą paliko nepaprastai gerą Įspūdį. 
Kai sutartinai ir apgalvotai lietuviai dideshius darbūs dir
ba, tai daug ir gerai padaro. Visi minėjime dalyvavusieji 
buvo patenkinti. Bet tai nereiškia, kad negalima dar ge-

Atsitiktinai lakūnui 
raelitiį kolonijas. Viename pasitarime Begin net pareikalavo,! iXLyifn komno 
kad Izraelio karo jėgos turėtų teisę suteikti reikalingą protek-l ISKllIO DulIiDa 
eiją, jeigu Egipto vyriausybė nepajėgtų tokios protekcijos 
jiems duoti. Prėzideiitas Sadatas išgirdęs šį Begino pasiūlymą, 
tuojau jį atmetė ir n 
ro, išsikraustytų iš Sinajaus!

Taikos pasitarimai gali būti 
atidėti

Izraelio premjeras pareiškė 
savo nepasitenkinimą tokiais 
Cyrus Vance pareiškimais. Ank 
sčiaū izraelitai buvo pasišovę 
tuojau pradėti taikos pasitari
mus su egiptiečiais, bet po šio 
Bėgiho pareiškimo atrodo, kad 
pasitarimai bus atidėti neribo
tam laikui. Begin nepatenkin
tas if prezidentu Cafteriu, ku
ris gana plačiai Aptarė taikos 
kiaušimuš ir j atrddo, kad su Sa- 
datti aptarė tolimesnius taikos 
planus. Užsienio ministeris Da- 
janas skuba į Washingtona 
ir kitus Amerikos centrus, kad 
galėtų sugriauti susitarimus su 
prezidentu Sadatu. Ministeris

_ ______ ATĖNAI, Graikija. — Ameri 
eikalauja, kad visi izraelitai, atsiradę po ka-; ^os lakūnui, pakilusiam iš 

j JAV lėktuvnešio “Nimitz” iš
krito 500 svarų bomba ir, palie
tusi vandenį, sprogo. Amerikos, 
graikų ir kitų valstybių narlai- 
viai, tūnojantieji Viduržemio 
vandenyse, sukėlė paniką.Jiems 
atrodė, kad kažkas jau pradėjo 
karo veiksmus. Amerikiečiai 

j tuojau nustatė, kas atsitiko ir 
’išaiškino, kad sprogusi bomba 
Į nieko nesužeidė, neskaityti ke- 
! lių žuvelių. Laivyno vadovybė

rėmimm tarp Libano karo jėgų ■ ^''aieityjTtoks“ dllyk^s 
ir krikščionių karo jėgų su kai- . sikartotu> 
riaisiais palestiniečiais tebesite- > _________
šia. Iki šio meto Sirijos karo jė- r 
gos suvaldydavo šaudyti mėgs
tančius palestiniečius, bet pas- Romanena ir Georgij Grečka, 
kutinėmis dienomis, atrodo, 
kad atleido varžtus ir leido pa
lestiniečiams užpuldinėti liba- mo rekordą Sojuz 26 kapsulėje, 
niečius. Jeigu Sirijos karo vadai

Dajanas bandys Amerikos žy
dus nuteikti prieš prezidentą 
Carterį.

Libane užmušta
18 gyventojų

BEIRUTAS, Libanas.
eitą savaitę prasidėjusieji susi- j ^statyT^sm^o priež^tF,

— Sovietu kosmonautai Jurij

kurie šeštadieni baigė sovietinį 
Igo (63 dienų) dausose išbuvi-

kurioj buvo iššauti į erdves gruo 
džio 10 d. ir pasiekę erdvių la
boratoriją Salut 6, ruošiasi pa-

žinotų ir nebandytų pakenkti. Amerikos lietuviai, kaip riau minėjimą atlikti. Reikia tiktai veikti sutartinai, ne 
amerikiečiai, yra atviri ir viešai apie savo vedamą darbą atgrubusiomis rankomis. Minėjimo programa buvo pa
kalba. Tarybos nariai turėjo keisti taktiką. Jie dirba kraš ruošta atgrubusiomis rankomis. Nebuvo jokio reikalo į 
tui naudingą darbą, bet jiems taip pat buvo aišku, kad, programą Įdėti Mindaugo, nes nebuvo tokio nutarimo, bet 
turi vengti viešumos, kad patys lietuviai jiems nepakenk- programa visai apteršta, kaip Į ją Įdėtas J. Mikuckio var
tų. das, Mikuckis galėjo gražiai apie Lietūvos jaukūs parašyti,

šiandien jau visiems Amerikos lietuviams aišku, kad bet tuos laukus jie atidavė rusams. Jis Įsitraukė Į rusų tar- 
Belgrado konferencijos žingsnis buvo tikslus ir teisingas, nybą dar prieš bėgimą Į Vakarus, d kai pateko Amerikon,

das, Mikuckis galėjo gražiai apie Lietuvos jaukūs parašyti,

tai išklausinėjo visus savo artimiausius draugus ir įteikė 
žinias okupantui. Kai kovą laimėsim, tai apie Mikuckio ei- 
leraščius galėsime pakalbėti, bet kol kova dėl Lietuvos 
laisvės eina, tai Mikuckio neprivalo dėti Į jokią programą. 
Programas reikia mokėti paruošti, o kad mokėtume, tai 
reikia žinoti, kad pas priešą pabėgęs išdavikas iškilmių 
metu niekad neminimas. Atgrubusiomis rankomis kovos 
nelaifhėsirtiė.

sivyti JAV astronautų 84 dienų 
rekordą.

— MONTEVIDEO. — Urag- 
vajaus aviacijos transportinis 
lėktuvas skrisdamas nebetoli 
Artigas miesto, nukrito, žuvo 
visi 27 keleiviai ir 4 asmenų 
personalas.

JUOZAS ŽEMAITIS

Komunizmo nuodai po detentės 
voratinkliu

(Tęsinys)

Tokiems pasikalbėjimams klausyti, Amerikoje 
esančioje rusų ambasadoje, konsulatuose ir įvairiose 
čia esančiose jų prekybos įstaigose bei draugystės or
ganizacijose yra įruošta elektroniniai šnipinėjimo liz 
lai. Tie lizdai yra aprūpinti specialiais prietaisais, ku
rie įgabenami į Ameriką kartu su diploma tinai pake
tų siuntiniais, nes tokie siuntiniai nėra kontroliuoja
mi. Su tais aparatais, KGB agentai, niekeno nekont
roliuojamose jų įstaigose, renka visas rusams svarbias 
žinias ir tais pačiais diplomatiniais siuntiniais, pasiun 
čia tiesiai Į Maskvą. Ton jų špionažo slėptuvėse vis
kas kruopščiai išaiškinama ir perduodama į Kremlių.

Sen. Daniel Patrick (D., N. Y.), the Select Com
mittee on Intelligence narys, viešai iškėlė šį pavojų 
Kongrese taip pareikšdamas:

“Sovietų Sąjunga darė ir daro begalo didelį kri
minalinį nusikaltimą ‘ prieš mūsų piliečius, nes ji, su 
^r^rialiais mūsų krašte jų įruoštais elektroniniais apa
ratais. ; 1 'ūso visokių rūšių asmeniškus mūsų piliečių 
pasikalbėjimas. Be to, tuose jų šnipinėjimo lizduose, 
jbs KGB ugenJai visai aiškiai girdi kiekvieną bankų, 
gamybinių jmon ų, laboratorijų, prekybinių agcntūni 
ir visokiu kitokių įstaigų vadovybių bei aukštų valsty

bės pareigūnų pasikalbėjimą. Kad tokie, tiesiog, kri
minaliniai nusikaltimai mūsų krašte Vyksta, neturi 
būti niekam paslaptis. Tik įdomu, kaip mes tą visS pa* 
jėgsime pakęsti l?”

KGB pastangos šnipinėti USA Kongrese

USA Kongresas yra sudarytas iš Atstovų Rumū 
ir Senato. Per tą Kongresą pereina dagybė visokių la* 
bai svarbių valstybinių reikalų. Įvairiems klausimams 
svarstyti, Kongrese yra sudaroma visokios komisijos 
ir sub-komisijos. Tiek senatorial tiek ir Atstovų Rūmų 
nariai, kurie įeina į tas komisijas, toms komisijoms 
pavestiems darbams tinkamai atlikti, nevisi yra pilnai 
kvalifikuoti. Si aplinkybė juos priverčia susidaryti kva 
lifikuotų patarėjų štabą, čia ir susidaro pati geriau
sia knisinėjimo dirva, per kurią KGB agentai pajėgia 
prisiknisti prie pačio Kongreso narių, dirbančiųjų 
įvairiose Kongreso komisijose. Kaikurlose tokiose ko- 

; tnisijose yra daug gana svarbių valstybinių pasLapčių. 

( 197.5 m. vasario tnėnesio 27 d., atst (rep.) Paul Find
ley (R., Ill), norėdamas sutasti tinkamą savo štabui 
tarnautoją, atkreipė dėmesį į jaunuolį James F. Sat
tler, kuris ieškojo darbo The House Ihternational Se
curity Sub-komisijoje. Jaunuolis buvo su akademinė
mis kvalifikacijomis, gerai atrodantis^ patrauklus ir 
visokeriopai išsilavinęs. Bcto, jis turėjo -puikią reko, 
niendaciją iš The Atlantic Council Cobunlsion, kurio
je jau pirmiau dirbo.

Findley minėtoje subdconxisijoje turėjo aukštas 
pareigas. Nuo jo priklausė tarnautoju priėmimas ir

jų atleidimas. Tą jaunuolį jis nutarė priimti. Bet ka
dangi rutina reikalavo, kad į tokias su paslaptim su
rištas tarnybas galima priimti tik tokius asmenis, ku
rie pereina be kliūčių per pilną FBI koštuvą, tai tuoj 
pat Findley tą ir padarė.

Sekančią dieną iš FBI jis gavo tokias žinias: “Mr. 
James F. Sattler esąs buvęs keletą metų apmokamas 
Rytų Vokietijos saugumo agentas ir šnipinėjo komu
nistiniams kraštams”.

Tas kongresmanas negalėjo užmigti visą naktį, 
nes jis nepajėgė atsikratyti bauginančių minčių, ko
kią baisią skriaudą jis be inazko nepadarė savo tėvy
nei. Mat per tą sub-komisiją pereina daugybė USA 
užsienio politikos, branduolinių technologinių tyrinė
jimų, užsienio špionažo ir krašto gynybos labai didelių 
pasiapčių-Top Sekrete. Tos paslaptys, dėka to parsi
davėlio jaunuolio, būtų ateidūrusios Rusijos špionažo 
mašinerijoj.

KGB agentai Amerikos technologijoje

Karinis Sovietų bloko potencialas — kariuomenės 
dydis ir ginklų skaičius, atrodo, jau yra pralenkęs Ame 
riką. Kiekvienas apdairesnis amerikietis strategas, to
kią padėti ir baimę jau aiškiau pradeda suprasti. Rei
kalas privertė intensyviai dirbti, kad gerokai pastū
mėtų pirmyn savo technologiją, šioj srity sovietiškas 
blokas yra tolokai atsilikęs. Jie tą puikiai žino< bet jų 
viltis įlįsti į Amerikos technologiją nemažėja, nes po 
detentės priedanga jie gali vusur sau duris atsidaryti.

KGB karininkas Valeri t. Markelov, prisidengęs Tau
tų Sąjungos (UN) tarnautojo vardu, 1972 m. norėjo pa 
pirkti vieną Grumman Corporation inžinierių ir iš
gauti USA toj korporacijoj gaminamų jūros laivyno 
kovos lėktuvų — jet F-14 planus. Deja, tas inžinierius, 
pasirodo, buvo nepaperkamas ir tas UN tarnautojas 
buvo tuoj pat areštuotas. Viskas baigėsi labai paras
tai: Markelov buvo tuoj paleistas, nes jis turėjo UN 
tarnautojų imunitetą — nepriklausomumą Amerikos 
i statymams.

1976 nr, The Petroleum Ingineering Company inžinie* 
rius Norman John Reės nusižudė, kai spaudoje plačiai 
pasklido žinios, kad tas inžinierius išdavė rusams tech* 

. nologines USA petroleum gamybos paslaptis, kurių 
dėka Sovietai labai patobulino savo alyvos ir gazo ga
mybą.

Praeitais metais Amerikos saugumo įstaigose pil
nai paaiškėjo, kad rusai yra pakabinę erdvėje virš sa- 

I vo teritorijos nejudančius satelitus, kurie yra aprūpin- 
Iti paslaptingais ir gana jautriais prietaisais, galinčiais 
j tuoj pajusti ir greit reaguoti į kiekvieną artėjančią 
. prie jų teritorijos tarpkontinerttihę atominę raketą ir 
’ savo specialiais spinduliais ją ore išsprogdinti arba 
nukreipti kita kryptimi. Tuo pat laiku, lie ste Ii lai, duo 

i da žinią ir Rusijos atominių raketų lizdams. *
į (Bus daugiau)

’SKAITYKITE IR r LATIN MtE 
DlENRAšT] “Naujikas*
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AAUtlRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

*449 Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Buikting). Ttl. LU 5-6446 

’ 'ponius pagal susitarimą, 
je' ae^Bilkpia, skambinti 374-8004.

akademija a. a. kun
GERECKO METINĖSE

Atkelta iš 3 p&l.

pabrėžtinai skatinami labdaros 
darbai

tt<KSTV IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Takf. 695-0533 
Fox Vallay Medi esi Center 

WO SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

M Petrausko, I-iau- 
Dainą be

Balio Pakšto ansamblis rage
liais ir kanklėmis pagrojo: šią 
naktelę 
dies dainą — Jančio,
žodžio, Prie Nemunėlio — Ka- 
čanausko, Oi giria, gira — M. 
Čiurlionio ir Kur lygūs laukai— 
Mikulskio.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
/ Medicinos direktorių
S. Hanheim Rd., Westchester, IL.

V ALA. DOS: 3—3 darbo dienomis ii 
kar antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tai: 562-2727 arba 562-2728

Po knygą “Esame neramūs” i 
buvo įteikta gen. konsulei Juzei Į 
Daužvard’enei (dėl ligos akade
mijoje nebuvo), vysk. Vincen
tui Brizgiu*, Vladui Butėnui, 
Veselkai ir dar keliems.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
A^UjRRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedb. Ave, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
tfliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL, — BE 3-5893

PR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
7907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimu

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. TeL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

Pasibaigus akademijai kun. 
^esuo, dantų gydytoja Ona Ba- 
kaitienė širdingai dėkojo prave-: 
dusiai akademiją Sofijai Ado-* 
maitienei, asmenims prisidėju- 
siems prie knygos išleidimo. 
Šios akademijos rengėjams, Ba
lio Uakšto ansambliui ir vi
siems į pagerbimą atsilankiu
siems. Akademijoje dalyvavo 
pilna salė moterų ir vyrų.

Lietuvos dukterims tenka pa
reikšti užuojautą, netekus jų 
draugijos įkūrėjo ir dvasios 
vado. Tuo pačiu palinkėti sėk
mės ir dar kartą sėkmės jų dar
buose.

Stasys Juškėnas

DR.LE0NAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telef.: 776-2880 . 

Rezidencijos felef.: 448-5545

VL. VAIČAITIS Gatvė (Tapyba)

Adelės Duoblienės maisto 
receptas

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

‘'Pasirenk pasitikti savo Dlev<*. — Amoso 4:1 X
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręŽėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas.

i Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per \isą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties^, kurią gausite ne- 

' mokamaL Rašykite:
F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILU 60629.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika E/ Evans

rains, kimšimui kiaušinių, vie-, 
toje trynių, tik apbarstant mažu 
kiekiu susmulkintais dirbtinais! 
tryniais. Panaudojimui bandė-1 
lių farširavimui, bei pyragėlių: 
užkepimifms.

Bandelės farširuojamos (pri-iir vietoje vedamoje išspausdin- 
kemšamos), išėrnus iš jų minkš- ti Dešimt Dievo Įsakymų.
tirną ir į jo vietą prikemšama 
garstyčių šutinio. Po to lengvai 
orkaitėje pakaitinama.

Pyragėlių-‘ uzfcepimas daroma ’ kė: 
taip:

Ruginė duona, ragaišis ar baM

. Vedamieji ir Dekalogas

Viename mieste buvo laik- 
(rastis, kurio redaktorius mėgo
* rašyti visą tiesą ir teisybę savo
• vedamuosiuse, kelti negeroves, 
i Kartą jis norėjo būti švelnesnis

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Sekančią dieną, perskaitęs tą 
vedamąjį į redaktoriaus kamba
rį įbėgo miesto meras ir pareiš- EUDEIKIS

TSTRTA S^HEISATA —
(Atkelta iš 2 psL) 

ryšimės imtis savų pareigų at
sakančiai. Nei Dievui, nei šėto
nui nepaveskime savų pareigų: 
batų atsirišusius raištelius susi
rišti mes turime patys — niekas 
čia mums nepadės. Todėl nuo 
šiandien ryžkimės visus savus 
reikalus tvarkyti patys. Nuo to- 
kio ryžto ims pamažu artėti į 
mūsų tarpą taika. 0 kai pasi
ryžę imsime griebtis atsakančios 
veiklos — tada, ir tik tada ims 
akrai žmomškėti fu ūsų gyveni
mas.

Todėl visi, kurie liūliavote 
žmones pasakėlėmis — kurie at
pratinote asmenis nuo jiems bū
tino darbo, liaukitės toliau taip 
nežinos:škai besielgę, nors jūs 
už tokius niekam — nei Dievui, 
nei žmogui tinkamus liūliavi
mus didelius pinigus ėmėte ir 
liuksuse gyvenote. Taip buvo 
iki šiol — toliau taip nebus — 
būkite tikri! Todėl jau dabar 
imkitės Dievui tinkamos ir žmo
gui būtinos verkios. Mes kiek
vienas šiahdien turime atlikti 
savas, mums Tvėrėjo nustaty
tas pereigas: vaikų elgesiams tu
rime suteikti ribas. *

Pasiskaityti. A. H. Chapman, 
M. D. Management of Emotional 
Problems of Children and Ado
lescents. J. B. Lippincot Co.

l

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel, PR 8-122L
OFISO V AL.: pirm., antrad., trečiaa 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
^iais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

ŠILEIKIS, 0. P.
OBTHOPEDAS-PEOTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali pagalba kjjoms. 
(Arch Supports; ir t. t

2850 West 63rd St^ Chicagc. 1IL 60629 
talaf.: PRospact 6-5084

Adelė Duoblienė
ŠUTINTI GARSTYČLAPIAI
1 sauja garstyclapių, 1 šaukš

tas alyvos, 1 a. šaukštelis kvieti
nių Ceresota miltų. % puoduko 
pieno 2%, 1 šaukštas karšto van 
dens, ^4 s. šaukštelio druskos.

Darbas: Gars tyčia plus, greit, 
uemirkant, po šaltų vandeniu, 
nuplauti. Atskirt per daug su- 
Lr’ntus lapus ir kotus, šlapius 
sudėti į virimui skirtą indėlį. Už
pilti 1 šaukštu karštu vandeniu 
:r sandariai uždengus, pašutinti 
2-3 min. iki sukris 
Išjungti ugnį.

Nuspausti šaukštu 
tį. Lapus sukapoti,
likti indelyje. Į jį pridėti alyvą, 
sukapotus lapelius, sojos ir kvie
tinius miltus. Įjungti ugnį. Iš-

iki pusės.

lapų skys- 
Skystį pa-

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

, & krautuvė. 
THE ŪAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna spora ūda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

pakaitinli keletą minučių. Į pa
baigą sudėti pieną ir druską.

Pastaba: Šis garstyčių gami
nys yra savo sudėtim labai ver
tingas. Jį galima naudoti prie 
mažiau maistingų virtų mėsų. 
Žuvies, kiaušinių gaminių. Tin
ka kiaušinienėms, omletų indą-

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

ii (vairip atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

į Tel, 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. A. M.

L io tuvi v kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:3 • 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Oaukut
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 40629

In today’s “do-it-yourself” world, the amateur decorator or 
| the professional too, for that matter, is turams: fhcreasinidy ta 
' “turnings”—or architectural spindles as they're known in the 
trade—to provide innovative and Imaginative toučbev tax the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades In staircases—now 
are available in ft variety of 
sbes and styles. But the sky's 
the limit trhen It comes to 
the decorative uses to which 
they're now being puL

Architects, Interior designers 
and “do-it-yourselfers” find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to ft home or office, 
indoors or cm.

mounted on wwBs and. doors 
as decorative elements, used 
as plant hoWers or a* rrffle 
elements.

E. A. Nord Co, Everett, 
Waslu the world's largest 
manufacturer^ of architectural 
spindles, produces there dec
orator Items in htne different 
styles, three different thick-

m room dtrMers, acreeaa and

The spindles are mede oC 
ėėleeM weatert wooda, turned 
on hopper-fed IMfcea, —nded 
to a smooth finish then shrink 
vftpped tn elear. proteetiw 
ptetie. A broehvre on spindle

— Prašau nesiųsti man to laik 
Jraščio. Jūs kišatės į visai as- 

tas pjTagas,- -supiaustoinas rie:lmenišk^ žmonilJ reikalus... 
kėmis. Užtepama storesnis sluog ‘ 
snis šutintu garstyčių, aptepa- 
ma kiaušinio išplaktu baltymu 
ir kepama ,10-15 min. orkaitėje 
prie 375T 10-b

šios bandelės ir pyragėliai’ 
naudojam! vakarienėms arba, 
prie sultinių. ’ /

Modernus belaisvis
Į federalinės valdžios rūmus 

atėjo juokdarys ir įėjęs į vieną • 
raštinę klausė:

— Ar čia yra Karo prieš ne
turtą būstinė?

Kai tarnautoja tai patvirtino, 
ateivis sakė:

— I^abai gerai, kad čia patai-
Pietų Afrikos policijos ir tei- kiau: aš atėjau pasiduoti į ne- 

smgurho .nifnistėns Jimmy Kru Į laisve... 
ger pasakė^ kad praėjusių metu i 
pabaigoje, pasiremiant Pietų 
Afrikos Terorizmo Oktu, sulai
kyta ir neribotam laikui izo
liuota 240 asmefių: Atsakyda
mas į parlamento paklausimus, 
kritikuojant valdžios rasistinę 
politiką, KrugeT'- pasakė, kad 
per ištisus 1977 metus buvo are __ __
štuoti jaunesni kaip. 18 metų’’. SUSIRINKIMŲ 
amžiaus 236 vyriški ir 23 mote- [ PRANEŠIMA 
riški nepilnamečiai. Gauti upri- Į 
ma facie” įrodymai, kad 259 
jaunuolia; “aktingai dalyvavo 
tokioje veikloje kaip padegi
nėjimai, kurstymai prie smur
to, akmenų svaidymas ir įvai
riausios rūšies įstatymų ir tvar
kos laužymai.”

S Galva medinė, plaukai auk
siniai? (Mainos ir ugnis)

• Gy’vas būdamas, miške siū
bavau. numiręs — padus bučia- 
vaus? (Grindys)

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na
rtu susirinkimas ivyks trečiadieni, va
sario 15 d., 1:00 vai. po pi etų Šauliu 
namuose. 2417 W. 43 St. Nariai kvie
čiasi atsilankyti, nes yra svarbiu rei
kalų, taipgi laikas užsimokėti klubo 
duokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Anything less than a ^-pcxxod turkey woold be an kueft te 
-aotber’r holiday feast. With, two favorite oonpJee eocstng 

for dinner this weekeruL be grateful for her gift package < >ft- 
ewr turkey. Btow Top ehfckeu flavor ctufflnc mix forms a rtac 
mold and creamy turkey a la king snrnxnxU It Birds Xye ft- 
mhmte rweet cr**n peas and a bottle of ritiBed ▼tar ue aS. yas 

far a po®t-boiiday party.
mtKXI A LA KING

1 poekac* (ft wj ebk-Jt— 
•w tfwffiwg mix

IM e«pe wefter
> paekares (It w. each) 

t-tnfritfe eook ftw*
f 0e uri greese p*as

TTH FTCTTOTQ XDTG 1 
J (Deed twrkwr 
1 ex (lt% e«J **nd«*4 

cream «C «®dwv*L wy 
1 tablespAAQf ptmkmMi riripr 
1 taHe<p->-«» ■berry wftas 

. ar waler

Ihrepart atufflnc mix x directed on packer udnc IM 
v*ter. Gently press into ft greased 4-cup ring mobl; keep were*, 
MeaawhOe, prepare pese as directed on package; keep wm> 
Combine kn-fcey. aoup, plmienta wtoa. and U cup at the pnas M 
a Mueep^Oook wd stir wntfl mixture just wtnw to a WL 
VmwM tiJifltan onto aerring pUta; spoon turkey mixture eram< 
War and Me caster < rl»g. tew with rwaalafc* pat*. MakM 
ft Meringa.

- ----------- --------------—---- -------- "

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA-

4605-G7 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TEW. IR SŪNUS
WARQI ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
TtleL: GRovehill 6-2345-C 

1410 So. 50th Ąve., Cicero
Vdef.: TOwnhah 3-2108->

’RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKSTI TUT0M0B1L1AMS PASTATYTI

Ckiea^of
Lietuviu
Laidotuvių
Direfttorią
As&ociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
4307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

I4?r6 So. 50th Ave^ Cicero, fll Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
t34S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArtf 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS

2424 WEST 6 St D STREET RKpobllc 74211
2314 WEST 23rd PLACE Vlixiiiii 7-«72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo< Milk, PL 974-441i

M54 So. HALSTED STREET Phww: Y Arde 7-lfll

MAUJIltiOft CMKAGO K ILU — TUESDAY. FEBRUARY 14. M7|



A. ŠTROMO PASKAITA BOSTONIEČIAMS
(Tęsinys)

gulime paduryti. Atseit, tik jeigu 
kokia nors permaina įvyks Mas
kvoje. tai ir Lietuvoje bus pasi
keitimų. o anksčiau yra visiš
kai beprasmiška mums ką 
nors duryti... Deja, niekas au
tomatiškai laisvės ir nepriklau
somybės neduoda. Taigi turi 
būti pare k-tas protestas, balsas 
ir veiksmas, su kuriuo reikės; 
skaitytis ir tarptautiniu mastu, 
ir pačioje Rusijoje. Jeigu to tau 
tos balso ir veiksmo nebus, jei
gu tik bus laukiama, kad kaž
kas laisvę numestų iš viršaus, | 
— tai bus praleistas gal tas vie
nintelis momentas istorijoje, ka-į 
da buvo galima atnaujinti ir at-j 
statyti nepriklausomybę, Lietu-j 
vos valstybingumą savoje teri-< LietuvaitėKasiulis*,

! ♦ 1978 m. kelionių Lietuvon j 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl- 
informacijų kreiptis pas Marijų

| r Kię|ą. Tel. 737-1717. (Pr.)j

Pagrindiniai naujojo režimo 
uždaviniai

_ - "t -- -" I
Ir kokį klausimą tas naujasis- 

(nebekomuuistinis) režimas be-į 
spręstų, pirmiausia prieš jį iš-j 
kils trys pagrindiniai uždą v i-1 
niai.

Pirmasis — bus atskvrinns .
... * fcivilinės visuomenės nuo valsly-j 

bės. Dabartinė totalitarinė san-’j 
tvarka, kol valstybė — politinė 
sistema, politinis aparatas 
kontroliuoja ir užgožia visą vi-. 
suomenę iki pat galo, iki kiek-• 
vieno individo, pirmosios mažos 
grupės už šeimos ribų, turi būti 
pakeista. Valstybės politinė sis
tema turi persikelti į tam tikrą1 
definuotą ir ribotą sritį, ir civL • 
line visuomenė turi įgyti tam* .. . _

S4raAh^S Sla I ^Trečias klausimas, kuri rusisJsti savo valia, ir būtų puiki tvar.jų pirm. J. Degutis, Ona Kar- 
tušą. Pirmiausia — ekonomi-į, . , . ; ./ * .. ____ VuiiVanc.
ne laisve. Kitaip — šalis suban-į 
krutuos su visais turtais, ku-t i 
riuos ji turi, ši klausimą turės’ 
spręsti kiekviena valdžia, kokia 
ji Rusijoje bebūtų. Į

Antrasis uždavinys yra nau-J 
jų pagrindų nustatymas paverg-j 
taom tautom, — tomis, kurios 
šiandien egzistuoja Tarybų Są-!* 
jungos sąstate, Rytų Europoje! 
ar Azijoje. Tuos naujus ir sta
bilius pagrindus teks nustatyti 
tokius, kokie tom suinteresuo
tom tautom, — tomis: kurios 
klausimą teks spręsti tuo mas
tu, kokiu tos tautybės naujoje 
situacijoje vers ir spaus.

• ka vyriausybė turėtų spręsti — ka pasauly...
tai tam tikras įsijungimas koo-' Bet tai pavojinga ideologija, 
peratiniais pagrindais į pašau- Tai ideologija, norinti apglėbti 

įlio valstybių bendruomenę. Tik visą pasaulį ir jį paversti tokia 
I nustačius taikios kooperacijos vėžio cele, kurią jau dabar ga- 
1 formas, išnyks ir toji dirbtinė lėtume pavadinti Tarybų Sąjun- 
konfrontacija tarp Tarybų Są- ga i

lį ungos ir JAV, sukelta komu-į 
Inizmo ekspansijos bandymų ir 
-Amerikos pasipriešisimo tam 
į Tarybų S-gos siekiamam domi- 
*navimui pasauly.
į šiandien daug kas net iš rusų 
i galvoja, kad geriausia sanrtvar- 
kap asauly būtų igvwendinus 
tam tikrą Rusijos ir JAV-bių Melodija orkestras dalyvaus šie- 

j kondommiumą. Esą, tada tos metinėse National Polka Festi-

. (Bus daugiau)

— Joe Oberaitis iš Ohio ir jo

Daug kas čia ir Lietuvoje gal- dvi valstybės galėtų užtikrinti, vai programose rugpjūčio 18-27 
voja, kad mes patys nieko ne-J taiką, kilų tautų konfliktus sprę d. Hunter apylinkėj. New Yorko 

valstijoje, šiemetiniame festiva 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 'SJMM 
Inu, ukrainiečiu ir vokiečiu tau- SKELBIA tinių šokių grupės. Prašyti in-
!formacijų rašant: Mr. Don Co. 

nuo vasario 1,1978 m. NAUJA SPECIALŲ VAJŲjn°ver’ Main St” Hu‘er’ Y‘ 
I nariams Įrašyti.
I Duodama didelė 50% nuolaida nuo pirmųjų metų mokesčių 
visiems apdraudos skyriams:

Viso Amžiaus apdraudai, 
Metų Mokamai Viso Amžiaus, 
Metų Taupom a j ai apdraudai ir 
Metų Taupomajai apdraudai.

Aplikantai iki 70 metų amžiaus gali apsidrausti 
darni sveikatos.

Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius pasinau
doti šia nepaprasta proga.

Smulkesnių informacijų galima gauti Susivienijimo Centre: 

Lithuanian Alliance of America, 307 W. 30th St., New York, N. Y., 
10001. Tel. (212) 563-2210.

. v įlietu UZllb
voja, kad mes patys nieko ne-(taika, kitų tautų konfliktus

20
20
10

12442. Informacijų pakete yra 
spalvoti festivalio vaizdai su že-

1 mėlapiu.
Į — šv: Kryžiaus ligoninėje sėk 
m ingai veikia 20-tus metus tar
nautojų Kredito unija. Jos pir
mininkė yra Jean Degutis, o jai 
priklauso virš 800 tarnautojų. 
Vasario 17 d. Pressman salėje 
bus unijos narių pietūs ir šo- 

netikrin-jkiai. taip pat bus pagerbti ilga
mečiai nariai bei pareigūnai,’

' puškienė, Genovaitė Kulikaus
kas, Mary Stankus, Valerija .Ur
ban ir Stella Vaišnoras.

— Regina Galinienė, Virgini
ja Galinytė, Irena Sližytė ir Jo
nas Meskys išrinkti KLB Sault 
Ste. Marie apylinkės valdybom 

Į — Anelė Vyšniauskaitė Ku- 
jčienė iš mūsų kaimynystės sli
džioje gatvėje susižeidė ranką. 
Tolius Siutas, LTV vedėjas, pa
slydęs susižeidė koją. Jiems il
gą laiką reikės būti sugipsuo
tiems.

— Bronius Kliorė, St. Peters
burg, Fla., kalbės Lietuvos lais
vės minėjime iškilmėse vasario 
19 d. 2 vai. popiet Lietuvių klubo 
salėje.

— S. Ingaunis, Hot Springs, 
Ark., yra LB apylinkės pirmi
ninkas, L. Gudelienė ir K. Sau
dargas — vicepirm., dr. V. Sa- 
kalienė — sekr., A. Bertulis — 
ižd., L. Tamošaitienė — paren
gimų vado ve, M. Dymšienė — 
soc. reikalų vadovė, V. Mozu- 
raitis — turto globėjas.

— Radijo valandėlės “Lietu
vos Aidai’* susipažinimo vakaras 
su nuotaikinga programa ir 
vaišėmis bus balandžia 9 d. Tau 
tiniuose namuose. Stalus užsa
kyti prašoma pas valandėlės ve
dėją Kazę Brazdžionytę, 2648 
W. 71 St, arba Marginiuose, 
2511 W. 69 St

LIETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGIJOS PREMIJA
Draugija skiria premiją 1000 

dol. už parašytą mokslnę Lie
tuvos istorijos monografiją.

Premijai gauti taisyklės:
L Manografija turi būti pa 

grįsta šaltiniais ir moksline is
torine literatūra,

2. Tema pasirinktina iš bet 
kurių Lietuvos istorijos laiko
tarpių,

3. Monografija turi būti pa
rašyta lietuvių kalba,

1 4. Monografijos apimtis — 
150—200 psL (dvigubų tarpi 
rankraščo, kanceliarinio for 
mato lapuose).

5. Monografija pasirašoma 
slapyvardžiu. Prie jos pride 
mas-tiždaras vokas su jo išviri 
šinėje pusėje užrašytu auto 
riau$ slapyvardžiu. Į voko vi
dų įdedamas lapelis s]į auto
riaus tikru vardu ir pavarde, 
veikalo antrašte ir adresu 
geidaujamas ir telefono 
mers).

6. Monografijai parašyti ter 
minas — 1978 m. gegužės 1 d., i

; y. Rankraštį siųsti šiuo ad 
resu: Lietuvių Istorijos Drau 
gija, 6547.So. Washtenaw Av., 
Chicago, Ill. 60629.

Premijos mecenatas — kun 
dr. Juozas Pnmskis.

A. Rugyt

(pa 
nu

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

NAUJIENOMS Hemet nėjo 53 metai. Minint tą rnkaktį gerbiant pirmojo 
AmerUtof neturiu dlenrižeio steigėjus bei lietuviškos Fprudot pirmS 

ZC5 ir atliekant būtino pareigu lietuvybė? išlikimui tkel-
bizmig Naujienz platinime vajus.

<AUJIZNOS tvirtai arteri !r keroja r? Ltetrrsr t rirertta Užtarti bdrrt. 
»idjcmor b zeridėdanos į sandėrius re skupiutrii ar 11 Uallo 
Esixfa.

JAUTIENOS palaike virai Beturiu <featokratinę? trupes, Ja bendras 
rijo Ir ramia vijų lietuviu bendruosius darbui bei tiksint.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
apaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu’sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų ieneamm.
KUKUOJA: Chlcaųoja Ir Kanadoje matams — $35.00, pvsal nwtu — ni.M, 

trims man. — $130, vlanam min, $3.00. JAV vtatvsc matams
— $26.00, puta! matų — $14X10, vienam min. — $230. Užsienio* 
•e — $31.00 matams. Susipažinimui itlunčiama savaitę

Prašomz naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

Chicago, HL 60608

Q Siunčia dot NaaJienR prtnrmwatal, luMiejtoio
yajtui proga paremdama* lietuvliką ipaudą.

Q Vajaus proga prašau riųsti Naujienas, dvi savaitei luaipaii- 
nimui nemokamai Ir be jokių įsipareigojimą.

PAVARDE IR VARDAS ---------------------------------------------------

ADRESAS --------------------------------------------------------------------------

. “LIETUVOS AIDAI”
-i, KAZE BRAZDZIONYTĖ,

PROGRAMOS VEDĖJAJ/ WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—lOtOO p. m.
WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.

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

MARDA N0REIKIEN1
Ž808 Weft St, Chicago, HL 80629 • TeL WA M787 

Dldelli Mtirlnlrfmtf fem rOšlM ĮviTrlv FMdy.
MAISTAS Ii IUROROS SANDtUŲ.

aini

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 Are.
Chicago, ID. 60629

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUETTi GIFT PARCELS SERV1CI

IM! W. St., Chlore, IIL W4». — T.L WA 5-2717 
XX33 $«. Malcted Chk»F», IIL 4O4GR. — T.L Z54499C

V. VALANTINA5

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS g

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, 11], Virginia 7-7747

6 KAME. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Tabnan, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. S64,200.

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

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Tabnan. $32^00.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Gausus namų pasirinkimas

BALTAS SNIEGO PARKAS

4 VIENETŲ mūras ir grąžąs. 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 priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamate nu
pirksi! už $$0,000.

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

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY >
Įvairi apdrauda — INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chiefs
Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT~CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

SOUTHWEST MICHIGAN’S top
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.

HELP WANTED — MALfc

MAINTENANCE
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
pl a Tit mp chin pry

Welding experience also required.

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

An equal opportunity employer ;

AR JAU PAS1DARETK
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

visoje Vak. Europoje
OSLO, Norvegija. — Gilus 

sniegas ir šalčiausias oras su
kaustė visą Europą nuo Skandi
navijos iki Italijos, nors Norve
gijai duoda gerą pelną, kuomet 
ten pradėjo plūsti tūkstančiai

VALDIS
REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
TeL 737-7200 arba 737-8534 ’

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontw

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

D t M I S 1 O

Liability' apdraudimas pensininkam
Kreiptu

A. LAURAITIS 
Se. ASHLAND A V B. 

523^775

A. T VERAS
LAIKRODŽIAI Ir BRANOINYBM

Pardavimas ir Taisymai 
2446 WEST 69th STRICT

. Telofu RE public 7-1M1
— ■--------------------—M

M. i I M R U S 
Netary PeMIe 

INCOME TAX SIRYK1 
425? L MepWveed. TeL 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, flmMy 
Bkvietlmai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokd blaškai ----------

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 ArcMr Ar*. 
Chlc»90, m. 6002. T»l. YA 7-5W

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna’ I 

ma Naujienų’ administracijoj , 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
mis formomis — B3.50.

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

Didžiausiai kailiu 
pasirinkimai 

pis rleatnteU 
llrtnyj taU/HTrinką 

ChlcMoje

NORMANĄ

žiemos sportininkų slidinėti pa
togiuose kalnuose, o, kaip šią 
žiemą, net Oslo priemiesčiuose. 
Tarpe kitų žiemos naujienų, am 
žinai saulėtą Iraną ištiko ne
paprasto smarkumo audra.

Juodosios jūros šiaurinėse pa 
krantėse net okeaninio didumo 
bangos sušalo į ledą, visu jūros 
pakraščiu, supildamos 49 pėdų 
aukštumo ledų, sieną.

Europos vieškeliuose padau
gėjo trafiko nelaimių. Į šiaurę 
nuo Venecijos, Italijoj, nuo kal
no nugriuvusi lavina, po 13 pė
dų sniego palaidojo pravažiuo
jantį automobilį., užmušdama 
autottobljyje buvusius visus 4 
žmonas.
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