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Vincas Maukus gimė Lietu-

Prez. Numeirypyti arti S7 bilijonu tik sumaži-

Vėl iškrito bomba
stS kovą už gimtinio krašto lais-j K U. C. atominio lėktuvnešio

Konsule Dauzvardienė pasakė vę. Susirinkusius lietuvius gra-’ laivo Nimitz, Viduržemio jūroj,
i ii w. . . 1 i______ T_______ ......................i 4-kalbą žiai pasveikino Ukrainos vyriau

Trumpą, bet turiningą kalbą at*twas, Pasekdamas Uk

•a .ą

— Prancūzai nervuojasi dėl 
tokio staigaus franko smukimo 
tarptautinėje rinkoje.

būdu susitaupytų $16,1 blijonų 
medicinos išlaidų ir dėl nesvei
katos prarastų uždarbiu.

$200 Pranui Alšėnui, rašan
čiam kanadiečių spaudoje.

Vėliau sekė grąžą i atlikta me 
I ninė dalia. Svarbiausią dalį te-

paj ėgiančių atsispi rt i so vi et ų
ekspansijai ir kolonializmui.

POLLUTION and Hu- 
Ilealth” (Aplinkos ter- 
ir žmonių svekata) pas- 
studiją, kuri nustatė, 

taršai kontroliuoti

kad 
jis gerai pažįsta.

konferencijos metu. Kartu su jais Amerikos

joje su keliais kitais 
lėktuvais, j
TO tvarką aviacijos 
štą.

Naujai išleistoje knygoje — 
“AIR 
man 
Šimas 
k eibė
kad išlaidos 
daugiau negu apsimoka žmonių 
sveikatos pagerėjimu, sirgimu 
ir mirimų sumažėjimu. '----

noli ^ubawwrtorius * fr Romai Jor grafai

— Aukščiausio teismo pir-i 
mininkas pakartotinai pareiškė, 
kad didokas Amerikos advoka
tų skaičius nepasiruošęs kreip-j 
tis j Aukščiausią teismą. .

Dr. Kazys Bobelis sėdi kartu su senatorių Robert Dole Belgrado
latviu atstovas A. Mejerovics. Sen. Dole pasakė Lietuvos laisvės reikalus ginančią kalbąĮir prižadėjo ateityje ginti 

pavergtos lietuviu tautos teises.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SUDANO PREZIDENTUI RUSŲ PLANAI 
ARTIMUOSE RYTUOSE LABAI AIŠKŪS

Savo būstinėje Chicagoje va
sario 10 d. turėjo posėdį Ameri
kos Lietuvių Taryba. Posėdžiui 
pirmininkavęs . dr. K. Bobelis 
painformavo apie Belgrado kon
ferencijos eigą ir didelį JAV 
delegacijos uolumą kelti žmo-. 
gaus teises ir tautų laisvo apsi
sprendimo teisę. Pasidžiaugė, ’ y 
kad JAV senate ir atstovų rū- *- 
muose vasario 21 d. bus mini
ma Lietuvos nepriklausomybės 
diena, ką mums išrūpino glau- 

■džiai šu Amėr. lietuvių Taryba 
bendradarbiaują, senatorius Ch. 
Percy ir kongresmanas D. i

* Flood. Pranešė, kad vasario 28; 
d. Washingtone vyriausybes ini 
ciatyva bus pasitarimai žmo
gaus teisių klausimais.

Altos gen. sekr. kun. A. Sta-| * 
šys painformavo, kad viskas ge Mirė Vincas Mankus 
rai paruošta Vasario 16 d. mi-. 
nėjimams. Visuomeninių ryšių ‘ 
komisijos pirm. dr. L. Kriauče-J 
liūnas papasakojo apie labai pa
vykusį Chicagoje pravestą sim
poziumą Belgrado konferenci
jos klausimais ir apie ruošiamą 
kovo 18 d. kitą tokį simpoziu- 
mą New Yorke. Be to, — pain-

1 formavo apie Visuomeninių ry-[ 
šių komisijos svarstomus pro-] 
jektus dėl Altos santykių su 
Lietuvių Bendruomene, praneš
damas ■■ ir apie savo pasitarimus 
su L. Bendruomenės pirm. AJvoje, Radviliškio vis., Kutiškių 
GeHu. . .

Kun. J. Prunskis informavo 
apie plečiamus ryšius su radijo 

, stotimis, laikraščiais ir televi
zija. Nutarta sušaukti specialų 
Amerikos Lietuvių Tarybos po
sėdį kur bus svarstoma Altos ir 
Liet. Bendruomenės santykių 
raida.

Posėdyje be minėtųjų daly-- 
vavo: T. Blinstrubas, dr. K. Šid
lauskas, dr. V. Šimaitis, dr. J. 
Valaitis, J. Skorubskas, inz. 
Gr. Lazauskas, St. Balzėkas, O.į^ 
Baršketytė, P. Bučas, J. Pa
kalki J. Talandis, B. Vili
maitė.
JAV pasiūlė lietuvius Nobelio 

premijai
JAV-bių Europos Saugumo ir 

ir kooperavimo komisija Wa
shingtone Nobelio premijai no
minavo 43 narius, kriklausan- 
čius Helsinkio susitarimams 
įgyvendinti grupėms, veikian
čioms Sovietų Sąjungoje. Tarp 
tų nominuotųjų Nobelio premi
jai pasiūlyta ir Helsinkio susi
tarimų vykdymui remti Lietu-i 
vos visuomenės grupė, kurią su- 
daro: Eitan Finkelstein, Karo-]

Praeito pirmadienio vakarą, 
pavakarieniavęs savo dukters 
name, ir su artimaisiais pasi
keitęs nuomonėmis apie kasdie
ninius įvykius, atsikėlė ir ren
gėsi eiti į savo kambarį, bet jo 
nepasiekė. Jau seniai pradėjus 
negaluoti,širdis neatlaikė ir pla 
tiems Amerikos lietuvių sluoks
niams žinomas lietuvis veikėjas 
užmerkė akis.

DR. K. BOBELIO IR SEN. R. DOLE KALBOS 
SUJAUDINO SUSIRINKUSIUS !

KALENDORELIS

Vasario 15: Jovita, Faustinas, 
Girdenė, Taurė, Kintibutas, 
Vaidulis.
Saulė teka 6:48 leidžias 5:22.
Oras: ialtas.

J kaime. Amerikon jis atvyko 
Į1910 metais ir tuojau įsitrau
kė į to meto Amerikos lietuvių 
visuomeninį gyvenimą. Pirmo- 
po pas.karo metu jis buvo Ame
rikos karo laivyne. Tuojau po 
karo jis vertėsi siuvėjo amatu, 
vedė ir augino šeimą. Didelis 
siuvėjų streikas išmetė jį iš vė
žių. Jis lankė Valparaiso univer 
sitetą ir ėjo kelis kursus Chica
goje. Studijavo nuosavybių pir
kimo ir paradvimo klausimus ir 
buvo Naujienų taupymo bendro 
vės, dabar besivadinančios Uni
versal Saving taupymo bendro 
ve steigėjas ir ilgametis direk
torius. Jis daug prisidėjo ir 
prie Naujienų bendrovės susti- 

Įprinimo, o pastaraisiais metais 
T buvo Naujienų bendrovės direk 
torius.

1911 metais Mankus buvo 
V. Kudirkos d-jos sekret,, Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos sekre 
torius ir Chicagos socialistų ket 
virtos kuopos sekretorius. liū
gus metus jis buvo Chicagos Lie 
tuvių Tarybos narys. Jis ko- 

■ vojo už Lietuvos nepriklauso- 
(mybę, prieš caro valdžią, rėmė 
Amerikos lietuvių pastangas pa 
dėti nepriklausomai Lietuvai, o 
kai rusai pavergė Lietuvą, tai 
jis rėmė tuos, kurie siekė ne
priklausomos ir demokratinės 
Lietuvos.

— JAV nepripažino ir nepripažins Lietuvos aneksijos, 
— pareiškė senatorius Robert Dole

CHICAGO, Ill.- — Labiausiai visus sujaudino Dr. Kazio Bo-j 
belio, ALTo pirmininko, ir senatoriaus Robert Dole kalbos. Kai 
sen Dole pareiškė “JAV niekad nepripažino Lietuvos prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos ir jos niekad tokio akto nepripažins," — 
tai susirinkusieji ilgai nebaigė plojimų. Sen. Dole labai gerai pa
žįsta Lietuvos pavergimo bylą. Jis prieš 6 metus kalbėjo Chica
goje, Altos suruoštame Lietuvos nepriklausomybės minėjime, o 
dabar specialiai atvyko į Chicagą kartu su lietuviais paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 60 metų sukaktį

Sen. Dole yra Europos saugu- Thompson, sen. Stevenson Jr., 
mo ir-bendradarbiavimo komi-j kongreso atstovas Edward J. 
sijos narys. Komisijai priklauso Derwinski, kongreso atstovas 
penki senatoriai ir penki atsto- Frank Annunzio, Illinois valsti- 
vų rūmų nariai Jis, susipažinęs jos senatorius Frank D. Savio 
su Helsinkio aktais, ryžosi dar .kas ir kiti 
arčiau pažinti Lietuvos bylą. 
Sen. Dole palietė ne vien tik Bei 
grado konferenciją, bet ir ki
tus šių dienų politinius klausi
mus. Dr. Bobelis turėjo sen. Do-1 
le išvežti į aerodromą, nes jis 
turėjo kitų įsipareigojimų sos
tinėje. If-Ml

1 Trumpai, ramiai ir tikinan- 
(čiai pakalbėjo George Dunne, 
| Cook apskrities tarybos pirmi- 
į ninkas. Jis yra senas lietuvių 
laisvės draugas, noriai atsilan- 

°lko į jų susirinkimus ir panado- 
a-» į , 
-Ija progą paraginti lietuvius tę-|

pasakė Lietuvos generalinė kon ramos medalius konsulei Dauž- 
sulė Juzė Dauzvardienė. Ji pra- J vardienei. pulk. K. Dobulevičiui, 
dėjo angliškai, vėliau kalbėjo'* J; ,šx'edui * Andriul 
lietuviškai. Ji priminė susirin-' J^kevrfiuL Ukrainos vynau. 
kusiems Hitlerio ir Stalino aktą. * medalis buvo pa
Antrajam pasaulio karui pra
dėti, Pasaulio valstybių grobi
mą, ir ilgametę kovą prarastai 
laisvei atgauti. Ji pasidžiaugė 
Amerikos Lietuvių Tarybos pa
stangoms Belgrade kelti paverg
tos Lietuvos klausimą ir pabrė- rė tūkstantinę išdalyti geriau- 
žė, kad iškyla nauji lietuvių va-1 siaį Lietuvos reikalus ginan- 
dai, kurie tęs kovą už Lietuvių] tiems žurnalistams. ALTo šu
tau tos laisvę ir nepriklausomy-l daryta komisija $500 davė Ro- 
bę. Visiems buvo aišku, kad jiimoj dirbančiam prel. V. Mince- 
turėjo galvoje Dr. Bobelį, pasi-’ vičiui, $300 žurnalistui ir pas- 
ryžusiaį kovojantį už Lietuvos j kaitininkui Viliui Bražėnui ir 
nepriklausomybę.

šventės organizatoriai pers- 
lis Gureckas, Ona Lukauskaitė- kaitė visą eilę telegramų, svei- 
Poškięnė, Viktoras Petkus ir kinusių Chicagos Lietuvių Ta- 
dabar jau į JAV atvykęs Tomas rybą. Telegramų atsiimu . JUi- Įko atlikti Prudencijai BiČkienei

; skirtas ir Dr. Bobeliui, bet jis
1 jau buvo išvykęs. Hgą kalbą 
pasakė Dr. J. Genys, kurią taip 
pat paskelbsimejei jausime vi
są tekstą. 4

Kun. Juozas Prunski® pasky-

Pradžioje jie kontroliuos degalams vežti kelius, 
o vėliau diktuos kitas sąlygas

(T1ARTUMAS, Sudanas. — Sovietų planai Afrikoje turė
tų būti aiškūs kiekvienam politikui ir visuomeninius reikalus 
sstudijuojančiam žmogui. —-'pareiškė Sudano preziedntas, 47 
metų amžiaus kariškis. — Sovietų valdžia nori įsistiprinti Rytų 
Afrikoje, kad galėtų kontroliuoti visus įvairiausios rūšies 
galų ir aliejų trafiko kelius. Eai įsistiprins Rytų Afrikoje, 
atkreips visą savo 
bandys pavergti visas 
ėmus savo kontrolėm degalų ir aliejaus šaltinius, 
visam pasauliui savo sąlygas.

Sudano prezidentas Numeiry 
stebisi, kaip amerikiečiai leidžia 
sovietų karo jėgoms įsistiprin
ti Rago iškyšulio ir kitose Rau-1 
donosios jūros srityse. Rusams Į 
įsistiprinus Raudonoje jūroje. I 
jie turės labai stiprią strategi-! Kanados užsienių reikalų sek 
nę poziciją Indijos vandenynan retorius Don Jamieson pirma- 
žengti j dieni pareiškė, kad jis parei-

Sovietų diplomatai važinėja kalaus iš Sovietų Sąjungos su
po Indijos vandenyno salas, siū-’mokėti Kanadai daugiau kaip 
lo geras sąlygas salų valdovams: milijoną dolerių išlaidų, pada- 
ir tikisi ten įsitaisyki aviacijos • rYtų beieškant ir berenkant ra- 
ir laivyno bazes. Jeigu rusai j dioaktyves skeveldras Kanados 
kontroliuos vandens kelius de-| teritorijoje nukritusio sovietų 
galams pervežti, amerikiečiams;atominio satelito. Be to Jamie- 
ir laisvajam pasauliui bus ne
paprastai sunku tęsti kovą. 
Amerikos karo laivai, aviacija 
ir pramonė naudoja 
tai didelius kiekius 
Pensijos valstybių Įlankoje 
M 

o___  Karo metu rusai iš Angolos ir
VienI Raudonosios jūros sustabdys

1979 metais galima būtu šutau- degalų vežimą. . .v, . .
~ -- sukviestiems Tautų 1967 metais išleistu pak-

nus sirgimus ir mirimus, paša- laikraštininkams pareiškė, 
linus iš oro sulfatų ir įvairių me komunistus 
džiagų dulkių kiekius bent per Jis žino, ko komunistai siekė pa- 
pusę. Toks taršos sumažinimas čiame Sudane. Jie bandė pag- 
JAV-bėse mirtingumo ratas su;rQ^i valdžią, o vėliau ruošė pa
mažintų 7 nuošimčiais, skelbiajsikėsinimą prieš jo gyvybę. Pre 
studijas atlikusieji Laster B.jzidentas Numeiry jau 1971 me- 
Lave ir Eugene P. Seskin. TuoĮt^is sakė sovietų valdžios agen

tams išsikraustyti iš Sudano.;
Jis taip pat suvaržė komunistų j Somalijos prezidentas Moham- 
veiklą Sudane. Sovietų valdžios j me(j <^įa(j Barre atsišaukime į 
patarėjams pavyko paveikti ke-’ tautą kreipėsi į kiekvieną so- 
lis Sudano kariuomenės kari- j ma]įetį. kas tik gali pakelti šau- 
ninkus, kurie ruošė perversmą. į fUVą. stoti kovon atmušti pir- 

r Laimė, kad pats prezidentas niyn žygiuojančias Sovietų re- 
Numeiry. ištikimų marinų įspė- miamas etiopų pajėgas Ogaden 
tas. išvyko Į užmiestį ir ten srityje. pranešė oficialus Soma- 
esančio garnizono pagalba pa-i ]yos ^ijas pirmadienį.. Siad 
jėgė maištininkus suimti.

Prezidentas Numeiry stebisi, 
kodėl JAV nesiima jokių žings
nių ir leidžia sovietų įtakai sti
prėti Afrikoje. Amerikiečiai 

įleidžia, vieniems rusams gabenti 
Tas lėktuvas skrido formaci- ^nklus, steigti komunistines 

“ ‘ kariškais vynausybes ir išnaudoti Afri-
atlikdami pagal NA- ta* turtus. Amerikiečiai turėtu "5 : 

mank- initis priemonių sovietų ekspan 
sijai ir kolonializmui sustabdyti 
Afrikoje. Jeigu rusai įsistip
rins Raudonoje jūroje. Ui se
kantis žingsnis bus Persijos 
įlankoje. Jam neaišku, kodėl lei
džiama kubiečiams ir rusams 

į įsistiprinti Ogadene ir perleisti 
J jų kontrolėn visa eilę uostų bei 
{strateginių Rytų Afrikos pozi
cijų.

Sudano prezidentas yra pasi
ruošęs padėti somaliečiams, bet 
jam atrodo, kad svarbiausias žo 
dis priklauso Amerikai. Ameri
ka privalo ginti savo interesus 
ir privalo padėti eilei tautų, ne-

<ie- 
tad 

ėmesį i Persijos įlankos aliejaus šaltinius ir 
valstybes, gausiai gaminančias aliejų. Pa

rašai diktuos

SSSR turės apmokėti 
taršos kaštus

Aplinkos teršimas 
mokamas gyvybėm

bombanešiui lėktuvui pakilus ir 
skrendant viršum Cape Malfa- 
tano, Sardinijoje, netyčia iš
krito viena 500 svarų bomba, 
kuri nukritusi sprogo išgąsdin
dama turistus, piemenis ir avis. 
Niekas nesužeistas.

atliko visą eilę lietuviškų dai
nų.

Minėjimas buvo gražiai pra
vestas, tvarkingas ir naudin
gas.

nepapras.
turtingu ‘ ridentu erdvėse.

ale. j praeito sausio 24 d. sovietų sa- 
j t elitui Kosmos 954 orbitoje su
gedus. Kanada yra pirmoji rei
kalaujanti kompensaci j os už
nuostolius pasiremiant Jungi.

Somalų prezidento 
atsišaukimas i tauta

Įkalboje i 200,000 minia pasakė, 
kad “kartais yra verčiau mini, 
negu gyventi".

Barre pranešė, kad jau praei
tą savaitę Somalijos reguliari 
kariuomenė skubiai išsiųsta i 
Ogaden pagelbėti savo giminai- 

s jnnalams sukilėliams at
sikovoti iš Etiopijos savo že- 
—> — Ogadeno dykumą, kurios 
90 nuošimčių jau buvo atkovo
ję, kol sovietų Rusijai padedant 
Etiopijos marksistai pradėjo da 
bartinę masinę kontrofensy- 
vą.

— Buvęs Tndiros Gandhi rei
kalų vedėjas, gruru A. K. Da- 
wan yra pasiryžęs viską išpasa
koti paralmenato komisijai. Jo 
kaltinimai gali daugeli patrauk
ti teisman.



I 
I

Revoliucijos metu kažkoks juokdairys sugalvojo priešingą k om u nistypr o pa g andai suki: "Žemė kadetams, ničnieko 
sovietams'’. Pasirodo, kad tas šūkis dabar yra vykdomas.

ClgareČių pramonininku Juo 
kauja, kad dabar Marilboro pro 
vincija jau ne Amerikoje, bet 
Sov. Sąjungoj, nes šių cigarečių 
pardavimas užima antrą vietą. 
Phillip Morris cigarečių b-vė ap 
skaičiavo, kad ten galima par
duoti 380 bilijonų cigarečių per 
metus. * j

— Belgijoje, Briuselio mies
to taryba išleido potvarkį, kad 
asmenys, parodę pasigailėjimą 
kirmėlei, gali būti nubausti sa
vaitę kalėjimo.

— JAV teismai ir teisininkai 
paklydo įstatymų bei sprendimų 
labirinte. Aukščiausias Teis
mas labai atidžiai svarstė ir pa
gal Pirmojo konstitucijos amen 
dmento Artistic Merit klausutę 
nusprendė, kad šokti nuogiems 
konstitucija nedraudžia, tačiau 
veik visose valstijose uždaromos 
tavernos ir joms leidimai at
šaukiami, jei tokie dalykai vyks.

Po gyvenimo audry, ateina ramios 
dienos. Ne veltui Įsakoma, kad pir- 

rmeji 63 mėty yra sunkiausi*.

Politikierizum nuotykiai
Garsus amerikiečių humoris

tas Will Rogers kandidatavo i 
senatą ir buvo išrinktas. Per 
rinkiminę propagandą j*s pas- 
kojo, kad jam teko būti pažįs
tamo šeimoje ir pasodinęs ant 
kelių mažąjį sūnų pradėjo ^jo
dinėti”.

— Kaip au patinka toks jodi
nėjimas? — jis paklausė ber
niuką. Berniukas atsakė:

— Ne taip jau gerai, kaip ant 
tikro asilo...

.ilODERNI MOZAIKA IR MAGARYClOSįl^^“
Dėsto RIMAS NERIMĄ VIČIL’S

Nurinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Testers)

Amžius” 40. 7. 1. Nr. 146 skelbia ELTOS komu
nikatus, kad VRM, vadovaudamasi valstybės saugumo 
’umetimais, sustabdo visų draugijų įregistruotų iki bir
želio 20 d. veikimą. Taliau veikti reikės gauti VRM spe
cialius leidimus iki liepos 3 d. Kaune ir iki 8 d. kitur. Ten 
cat skelbiama ir apie periodinių leidinių atšaukimą.

“Vilniaus Balsas” 40. 7.1. Nr. 151 skelbia ELTOS ko 
munikatą,kad leista veikti Lietuvos Komunistų Jauni
no Sąjungai ir Lietuvos Darbininkų ir Tarnautojų Pro
fesinei Sąjungai

“Vilniaus Balsas” 40. 6. 29. Nr. 149 skelbia VRM įsa 
kymą policijai ir kad 11 vai. rytąmiesto kino “Milda” sa- 
.ėje vyksta mitingas politkaL pagerbti.

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 3. Nr. 152 skelbia pasikalbė
jimą su Vilniaus Milicijos vadu Čipliu apie milicijos pa
reigas ir policijos dep-to direktariaus pranešimą apie po- 
icijosprisitaikymą, kad ji kovos su liaudies priešais.

“Vilniaus Balsas” 40. 7.1. Nr. 150 skelbia, kad birže
lio 30 d. 14, 32 vai. j Maskvą atvažiavo prof. Krėvė.

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 2. Nr. 151 skelbia ELTOS 
komunikatą, kad liepos 1 d. 11,20 vaL į Maskvą atvyko 
Liet. užs. R Ministeris, lydimas Montvilos.

“Vilniaus Balsas”" 40.7. 3. Nr. 152 skelbia ELTOS ko 
munikatą apie Krėvės apsilankymą pas Molotovą ir kad 
Pozdniakovas apsilankė pas Paleckį.

“Vilniaus Balsas” 40. 7.4. Nr. 153 skelbia, kad liepos
3 d. pro Vilnių grįžo URM Krėvė. ,

^Vflniaus Baisas” 40. 7. 4. Nr. 153 skelbia ELTOS ko
munikatą, kad vyriausybė liepos 2. d. (taigi Krėvės ne
sant) nutarė anuliuoti 1934. 9. 12. sudarytą Pabaltijo vah 
tybių santarvės ir bendradarbiavimo sutartį.

“Vilniaus Balsas” skelbia pasikalbėjimą su ?V2n. 
miesto ir aps. v-ku Kazanavieium apie padėtį.

“XX Amžius” 40. 7.1. Nr. 146 skelbia šv. Min. aplink 
raštį direktoriams, inspektoriams fir mokytojams, kad 
“šuo istoriniu mūsų Tėvynei momentu neturėtų likti pa
syvūs stebėtojai, bet... padėti Lietuvos darbo masėms 

j žengti tikruoju gyvenimo karybos kelių...”
“Vilniaus Balsas” 40. 7. L Nr. 150 skelbia ELTOS ko

munikatą apie Fin. Min. įsakymą tvarkingai atlikti ūki
nes pareigas. . y-, i

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 1. Nr. 151 skelbia apie Vii- | 
niuje Įvykusių darbininkų mitingų nutarimus ir drg. Ka
roso kalbą su šūkiu, be kitų, Tegyvuoja Socialistinė So
vietų Lietuvos Respublik!” Birželio 29 d, political, pageri) 
ti mitinge, ten pat skelbiamas ir ilgas to mitingo aprašy
mas. Vilniaus m. ir aps. vir-kas Kazanavičius dar tarė 
“Sveika Lietuvos Liaudies Respublikai”.

“XX Amžius” 40. 7. L Nr. 146 skelbia Finansų. Mių. 
pareiškimą apie taupmenis bei spekuliaciją ir Fin. Min. 
Įsakymą prieš “Dardo kenkėjus”

“Lietuvos Žinios” 1940.7.1. Nr. 146 deda ELTOS ko
munikatus apie gen. Vitkausko kalbą per radiją, kad Liet 
kariuomenė pasilieka ir toliaus, ir ilgą aprašymą mitin
go politkaliniams pagerbti, kuriame kalbėjo Dovydėnas, 
Pakarklis, Venclova, Mickis, Koganas, Adomauškis, Mes- . 
kauskienė patiekė 10 KP reikalavimų. - \ į

“Lietuvos žinios” 1940. 7. 1.. Nr, 146 ir 7. 2. Nr. 147 
skelbia detalius darbininkų susirinkimų aprašymus me
talo, “Silvos” ir “Audinių”, kepėjų, “Drobės”, statybinin
kų ir jų nutarimus.

“Lietuvos Žinios” 40. 7. 3. Nr. 148 skelbia ilgus Kau
no medžio pramonės, malūnų, elektros monterių, “Lino” 
darbininkų susirinkimus. ! ’ ■ ' '

“Lietuvos žinios” 40. 7. 4, Nr. 149 skelbia Kauno dar
bininkų susirinkimų aprašymą skalbyklų, batsiuvių, kiem 
sargių, mėsininkų, kino teatro tarnautojų, taip pat apie 
mitingą Telšiuose ir Panevėžyje. ,,f.

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 4. Nr. 153 skelbia LKP Lu
kiškių aikštėje kviečiamą mitingą “duoti plačiosioms dar 
bo žmonių masėms pereikšti savo valią ir jausmus... No-' 
pintieji šiame mitinge kalbėti kviečiami išanksto užsira
šyti profsąjungų centre... ir Vilniaus apygardos LKP būs 
tinėje, be to skelbia darbininkų sveikinimus liaudies vy
riausybei.

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 5. Nr. 154 vedamajam “Tau
tybių ir klasių kova” jau mini “socialistinę santvtrką”,

Geras atsakymas

Mažytė Marytė kažką paišė ir 
braižė popieryje.

{ — Remiantis discriminacijos 
įstatymais yra nelegalu riešai 
pasakoti lenkiškus žertus. Ta
čiau paskutinis JAV prezidentas 
per IT pareiškė, kad Lenkija 
nėra sovietų dominuojama, o 
dabartinis pasakojo lenkams, 
kad Lenkija dalijasi su ameri
kiečiais pasišventimu žmogaus 
laisvėms.

klausė mainytė.
— Aš, mamyte, rašau laišką 

Birutei.
— Bet gi tu, mergyte, nemo

ki dar rašyti!
— Tai nieko, mamjie, Birutė 

juk nemoka skaitytu

kankamai laisvos, patriotinės 
► ir tiesai pasišventusių 

įjos darbuotojų. Siga Pasilytė
1 Tarybiniam restorane 
i -

Į restoraną Maskvoj įėjo du 
partijos pareigūnai. Vienas iš 
jų paprašė stiklo arbatos su pie
nu arba citrina. '

Nėra nei pieno, nei citrinos
— atsako pardavėja.

Tada antrasis prašė tik arba
tos, bet švarioj stiklinėj.

Pardavėja, atnešus arbatą, 
kreipiasi į svečius su klausimu:

— Atsiprašau, draugai, ku
riam arbata švarioj stiklinėj?

“Tarybinė” geografija

. Telšių mokykloj partinis agen 
tas klausia vieną berniuką:

— Kiek yra pasaulio dalių?
—Trys: Rytai, Vakarai ir Liau 

dies Kinija.
į ANT KELIO

Ožiškas anekdotas rogėse
I ’ Į

Šiais laikais jau nenaujiena, 
Jei važiuojant, savo iena 
Žmogus kito, roges kliudo, 
Ir pridaro tikro brudo... 
Taip važiavo Tauras Bložis, 
Rogėse jo buvo ožis, 
(Vežė Tauras jį parduoti), 
Juozas kelio jam neduoti. 
Šonai rogių susispyrė, 
Arkliams tempiant, nesiskyrė.
— Ką tu Juozai, stokos menkos! 
Sako Tomas. —
Mat, kaip trankos 
Tavo kumelis užkliuvęs!

Vlikas, Vlakas ir Vilkas Prieš pagalbą okupantui nu
kreiptos rezoliucijos nuslėpimą 
šuo seimo bendro posėdžio. Tad 
visas šis reikalas iškelia daugiau 
klausimų, negu buvo gauta at-j 
sakymų seime.

Ar rezoliucija Nr. 4 reiškia, 
kad gal tikrumoje VLIas “atsi
vertė” ir išeina varžytis kultūri
nėje veikloje su Pasaulin Lietu
vių Bendruomene? Kam tuo at
veju paliktų vadovauti “išlais
vinimo” (kaip yra šio veiksnio 

’pavadinime) veiklai —: ar “pa
jėgiems intelektualams”? Kas 
ir pagal kokį mąstą nuspręs, ku
ris yra “pajėgus” ir kuris ne?- 
Vakaruose daug kur intelektua
lų sluoksniuose skaitomi pajė
giais tik tie, kurie yra “prieš fa-,, 
šizmą”, prieš “Amerikos impc-i 
rializmą”, už “vieno pasaulio) 
brolystę’’ po kolektyvistine vė-j 
liava. Gi tas, kurs yra prieš rau
donąją tironiją, net inteligentų, 
ką jau besakyti apie “intelektu
alą”, neskaitomas. Pamatysime 
kokiu principu mūsų “intelek
tualai” VLIKo talkon bus ver
buojami. Galų gale kyla klau
simas, kodėl kas tai turi trauk- ■ 
ti, kviesti, prašyti “intelėktua- f 
lūs” j Lietuvos vadavimo ar kul- < 
tūrinę veiklą? Kas privalo būti ■ 
tais traukėjais, kvietėjais, pra- 1 
šytojais? Kodėl gi “intelektua
lai”. jei jie tokiais yra, neįtrau
kia visus kitus? Kas įtraukėIProtingesnis būtum buvęs!... 
Kudirką. Basanavičių, Smetoną, J—Ką tu mane čia mokysi, 
Maironį? Kas įtraukė Sacharoj Ką tu man ir padarysi: 
vą, Solženicyną. Tumonį, Kaz
lauską?

Los Angeles modernūs kul
tu rpolitikieriai džiaugiasi, kad 
Broniui Railai pavyko Vliko sei
me priartinti tos organizacijos 
reformaciją pagal neprašyto ir 
neoficialaus valstybinės tautos! 
atstovo braižinius. *

Apie tuos nerimtus ir net juo
kingus dalykus rimtai rašė Vi
lius Bražėnas Dirvos 2 nr. Ka
dangi ta reforma panaikintų tau
tos atstovybę Vliką, o Vlakas žu
vo kažkur Vokietijoje, tai nau
jajai, orga n iza ei j a i losa ngelie- 
čiai siulio Vliko pavadinimą. 
Štai šio straipsnio pabaiga:

“Politinę veikią, skirtą oku 
panto rėmimui sustabdyti atme
tęs, seimas padarė pirmąjį žingS’ 
nį VLIKą paversti iš politinės į 
kultūrinę organizaciją. Priimta 
rezoliucija Nr. 4 mums skelbia, 
kad “...Intelektualinis kūrybinis 
įnašas į lietuvių kultūrą yra bū
tinas tautinei išeivijos dvasiai 
kelti ir stipriau paremti tautą 
nelaisvėje”. Tam reikalaujama 
“pajėgių intelektualų” VLIK vei 
klon įtraukimo. Skaitytojams 
turėtų būti įdomus faktas, kad 
šios rezoliucijos įkvėpėjas ir re- 
daktorius (tikiuosi neišduodu 
valstybinių paslapčių?..;) buvo 
Bronys Raila. Taip, tas pats. 
Raila, kuris taip dažnai ir tiekų 
įvairių būdų yra puldinėjęs 
VLIKą ir įmantriai šaipęsis iš 
mūsų politinės veiklos, siūlyda
mas tik kultūrinę veiklą ir ašt
riai gnaibydamas suvažiavimų 
rezoliucijų rašymus. Pamačius 
jį “sėdintį dešinėje... VLIKo pir
mininko. nesinorėjo tikėti savo 
akimis. Paklaustas jis pats vie. 
šai patvirtino esąs B. Railos raš
tų autorius. Tai, žinoma, gal yra 
didžiulis VLIKo laimėjimas 
tokio anti-politiko, auti veiksiu i- 
ninko. anti-rezoliucininko atsi
vertimas. net dalyvaujant VLI- 
Ko seimą ir (tik įsivaizduokite!) 
rezoliucijas redaguojant.

Kadangi į stebuklus paprastai 
žiūrima su dideliu rezervu, gal 
būtų patartina iš visų pusių ap
uostyti ir šį atsivertimą. Žino
me, kad krikščionybę persekio
jęs Paulius pakeliui į Damaską 
tapo krikščioniu. Nežinia kaip 
anti-vlikininkas Raila pakeliui 
i Floridą, staiga v Ūkininku pa
sidarė. Dar nematėme jo vilki
nio kovingumo, jei neskaityti

Pablo Pic aso idėjos 
dar tebėra gyvos—

V# Un tin© Dienos kautynės

Kitas svarstytinas reikalas 
Lenino įspėjimas mums, ku

rį |K>litinės komisijos posėdyje 
priminiau ir pačiam Railai: Le
ninas ano meto “liberalus” in
telektualus pavadino “naudin
gais idiotais“. JAV visuomenėje 
ir šiandien tokių gausu. Turė
tume dabotįs, kad “naudingi 
idiotai“ nepakliūtų į VLIKo pa
tarėjus ir veiklos gairių smaigs
tytoj us.

Kaip teh bebūtų, yra visa eilė 
esminių klausimų, kurie turi bū 
Ii iškelti, atsakyti ar bent vie
šai apsvarstyti. Kadangi tokiems 
reikalams nerandama h'ko sei
muose. kongresuose »r su važia, 
rimuose. tai darytinu spaudoje. 
Laimei išeivijoje dar turime pa-

. Panorėsiu — versiu roges, 
Bile būsiu tau susmogęs!
— Na, jau, Juozai, 
būk ramesnis — 
Atkabyk, būk protingesnis. 
Ir nėrė kauk taip čia baisiau 
Ba taip pat į kailį gausi-
— O tu, parše! Drįsti keiktis!... 
Sako Juozas. — še tau keiktis!

[Botagu smarkiai sudrožė, 
j Bet... ?taip pat pakliudė ožį.

O gi tas, brolau, kai šoko 
Juozą mušti, (ožiai moka!). 
Tas tiktai jį spiria, gina. 
Bet ožys taip pat juk žino 
Kaip “taisykiiškai” reik, “duoti” 
Buvo Juozui ko dejuoti. 
Greitai roges jis apleido 
1 pusnyną tiesiai veidu. 
Atsistojęs rogių ienas 
Atkabino ir pats vienas 
Pirma BloŽio sau nudrožė, 
Užsisukdamas už krūmų... 
Tą pat vakarą namieje 
Juozui šonus dar skaudėjo.
Ir liga nebuvo ilga — 
Vargšas mirė neužilgo... 
Juozas vyris — gyvent galėjo. 
Taip “juokaut” tik nereikėjo...

Arėjas Vitkauskas
MODERNIŲ LAIKŲ ŽINIOS

— Ir Sov. Sąjungoje išaugo 
Pepsi generacija. IŠ rišu Ame
rikos produktų daugiausia ten 
parduodama Pepsi-cola gėralų.

žinių žinovas

Paveikslas vaizduoja senovės romėny ba cha na Li j as, bet kiti tvirtina, kepi 
panašiu tik daug ryškesniu vaizdu buvo galima matyti Chicagos Jaunimo 

centre per Mardi Grass kamivalą.

Magaryčios
t Senelis pareiškė, kad dau

gelis madų po 40 atrodo labai 
juokingai, bet madų kūrėjams 
pavyko sukurti madas, kurios 
jau dabar yra juokingos.

• žingeidus patronas klausė

• Sveikatos patarimas: prieš
pradėdamas sąžiningai vykdyti 
rezoliuciją — kasdien mankš
tintis, pasitark su gydytoju, nes v
yra galimybių, kad jis uždraus padavėja, kodėl trijų
lai daryti. K’ \ -J

• Marquette Parko vieųgun- Padavėja jam atsakė, kad 
gis kombinavo, kaip sumažinti plaktų kiaušinių niekas negali 
mokesčius. Jis į mokesčių for- suskaityti
mą įrašė, kad išlaiko vieną as
menį. Kai mokesčių įstaiga pa-r 
Vx’iolA ii ivnaialzinH ii«» cnbo Vnrl !

plaktų kiaušinių kiaušinienė yra 
pigesnė už tris keptus kiauši-

kvietė jį paaiškinti, jis sakė, kad 
išlaiko Dėdę Samą.^ r ’

• Aidulė patyrė, kad pamo
tė jos tikrai nemėgsta: karią ji 
pagrasino išeiti iš namų: tai pa
motė įdėja jos priešpiečius su
vyniojusi f žemėlapį.

e Medžiotojų klubo narys bu 
vo nuvykęs j Ne\y Ycirką. Jis pa
sakojo meškeriotojam^ kad to 
miesto apylinkėje skraido tiek 
daug lėktuvą, jog balandėliai 
dabar neskraido, o. važinėja au
tobusais.

r e Ūkininkas apskundė teis- 
! mui savo kaimyną ūkininką, už 
tai, kad ano atbėgęs bulius iš
prievartavo jo tris karves. Teis 
mas priteisė buliaus savininkui 
sumokėti po 100 doL už kiek
vieną.

• Spaudoje skaičiau, kad ta
rakonai esą labai švarūs vabalai. 
Dabar atsirado nauja teorija, 
kad jie gy do dusuliu sergančius ten pat aprašo Vilniaus sportininkų mitingą ir komj^u- 
žmones; reikia su jais tik pa- nimo organizavimą, skelbia Darbo Ministerio ^Kučinsko 
bendratį ti...

• Alcoholic Anonymous or
ganizacija sėkmingai pagydo al- 

_____ ___ koholikųs, tik kai kurie alkoho- 
po $1.42 už supakuotą šešetuką. nenori tapti nežinomais.

ir Darbo Rūmų Pirmininko šumausko atsišaukimą, kad 
reik dirbti ir susidrausmiriti, dė^a.S./LumųU §t|WpsiiĮ 
“Pasitikime Sovietų Sąjunga”, kūnine jau rašoma, kade Afrikos juodžiai raganiai 

moka užburti vyrus, kad jie ne
lystų prie svetimų moterų. Mo-1 “Sovietų Sąjunga yra bendra visų tautų tėvynė’’ (Auto- 
terims palieka pilnas teises lys- riaus pabraukta). <
ti prie vyrų. Ar negėda mums.1 
civilizuotiems? Don Pilotas t*5™
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Filmų pasaulyjeKAI PAAIŠKĖJO, KAD SIMAS KUDIRKANĖRA ŽUVIS
ALGIRDAS GUSTAITĖS

sakose užkeiktos varlės pavirs
ta žmonėmis. f

Simo Kudirkos paskutinio gy
venimo istoriją visi žinome, ap'e 
tai spaudoje skaitėme daugybes' 
straipsnių, paskelbta net knygų, 
brošiūrų lietuvių, anglų, vokie
čių gal ir kitomis kalbomis.

Įvykis retas ir t ek įdomus, 
kad net amerikiečiai bei kitokie' 
pastebėjo tarsi gintare žydintį 
paparčio žiedą ir sutiko įspū
džiais pasidalinti su milijonais 
televizijos žiūrovų. Pats ir per: 
vertėjus Simas Kudirka pasa-i

Kaip tose senose lietuvių tau
tos pasakose: “Seniai, labai se
niai gyveno karalaitis ir karalai
tė. Karalaitis Išplaukė į sveti
mus vandenis laimės ieškoti ir 
ii tenai pagavo pikti žmonės...”

Kai buvau vaikas, tolygiai pa
sakas pradėdavo mano tėvelis, 
mamytė ar kurie artimieji, prieš 
tai paklausę, kokios norėčiau 
pabaigos: geros, blogos, kad lai
mėtų karalaitis ar piktieji tva
riniai, kad būtų karo žygių ar 
žvejų dainų, kad būtų... ar...

Per keliasdešimtis metų pa- - 1 i
sikeitė laikai ir dabar man nie.i kodavo savo pergyvenimus, juos- 
kas nepasakoja pasakų, lik kar-janierikiočiai. ir kitokie surašė.!

Pakvietė režiscrius, gerus artis
tus ir pagamino apie dviejų va-j 
landų ilgumo spalvotą, garsini;

tais jų pasiskaitau net rimtoje 
spaudoje. Ir dabar nedaug kas 
baugina vaikus raganomis ar
smala išteptais žirgais. Visokių anglų kaiba I he Defection 
baisenybių gali prisižiūrėti fil- ^f Simas ^Kudirka. Lietuviškai: 
mūose ar televizijose.

Inkai 197Dmetų rudenį išKlai 
pėdos dideliu laivu, kontroliuo
jamu Sovietų Rusijos patikėti
nių, į tolimus vandenis išplaukė 
Simas Kudirka, prasidėjo jra- 
saka. vykstanti jau keletas metų 
ir nežinia kada ir kaip užsibaig
sianti.

PRIEŠ AUDRA

Simo Kudirkos pabėgimas. j 
Filmą mačiau du kartu: 1978 

m. sausio 18 d. ryte žymios ame; 
rikiečių televiz’-jos CBS pastate 
6121 Sunset Blvd.. Los Angeles.! 
Galif. ir sausio 23 <1. vakare per r 
CBS televizijos stotį (Los An-, 
gėlės mieste antroji stotis), ku-Į 
rios programa rodoma visoms’į klausimus, pirmoje eilėje ame dėięnrašcių Los Herald Exami- 

j JAV-ėms. kaip sakoma “nuo: rikiecia m s ir svetimiesiems, po .nėr sekmadieninėje sausio 22 d. 
likrv-1 kraš{o iki krašto '• Filme keletą ‘ to lietuviams. Jis tebėra labai Į laidoje atskiru priedu, dvyliko

je puslapių, paskelbė filmo teks
tą su Simo Kudirkos laišku ir 
jo autentišku parašu, su kelio
mis filmu artistu dalvviu nuo
traukomis.

Šioji pasaka, maždaug t
binė, o pagrindinis veikėjas pa- kartų minimas lietuvių vardas, 
verstas žuvimi. B1 ogieji" žmonės Jema-
buvo dvejopi: vieni žuvų pirk-j Sausio 18 d. filmą rodant bu
liai ir pardavėjai, antri žmonių įvo Simas Kudirka su jam bi- 
pirkliai ir pardavėjai. Vieni ir; civiliškai talkinančia vertėja 
kiti gudrūs, bet kai žuvų pirk-1 Daiva Keziene. taip pat labai 
liai pardavė žuvį žmonių pirk, i idealistte, puiki lietuvių tautos 
liai jame pastebėjo tvarinį ne dukra. Sekančią dieną buvo ir

kuklus, santūrus, idealistas, kil
nus lietuvis. Man pasakė: ne
manęs, jog filmas bus toks įspū
dingas ir giliau suprantantis jo 
pergyvenimus.

Simas Kudirka jau gana ne
blogai moka angliškai ir pasi- 

! kalbėjimuose, į klausimus, jei 
ts ang-

kieč* ų kariško pakraščiu ^aruv^ 
bos iuivo kariškiais.

i ai kaip iš tiesų buvo: Simus 
dž.ius. ar ne? Juos iiti- 
amerikiecių karišką pu-

Kudirkos pasakojimus, tiknivi- iš vi 
iriu pagrindu. Taigi, filmas tu
rėtų būti dokumentinis. Bet mes 
turime prielaidų, kad ne viskas tojai, i 
parodyta kaip buvę, kai kas nu
tylėta: pakeista ar pridėta.

Gaila, kad man nebuvo suda
rytos sąlygos deramai pasikal
bėti su Simu Kudirkų. Netikė
tai ir man nežinant, staiga jis at
sisėdo greta manęs CBS filmų 
studijoje pavalgyti, kur txat ke-j 
Ii fotografai gaudė nuotraukas.; j 
atsirado jo parašų ieškančių ir 

pasikalbėti norinčių. Aš beveik 
neturėjau progos burną praverti.
Girdėjau, du lietuviai buvo pa.| Tenai"Ų,,,.,; Kudirka 
kviesti į spaudos konferenciją su įkalbėt;
Simu Kudirka, bet apie tai su- į įĮajgt)(j 
žinojau tik paskaitęs spaudoje 
po viso įvykio^ Laisvalaikiais 
tūli kalifomiečiais **iš senesnių 
la kų” Simą labai atsargiai glo- 

j bojo ir vežiojo.

Negalint visko asmeniškai pa 
klausti, prisimena keistas filme 
matytas nuotykis Klaipėdos pa
jūryje (matyti rusų kalba įra
šas Klaipėda), kur gegužinė8 
metu žaidžia kojinį (futbolą) ir 
sviedinys pataikė į kitų poilsiau- 

: tojų sriubos bliūdą. Kaltininkas 
Simas sau ant galvos užsipylė 
visą tą sriubą ir tada siūlo anam 
poilsiautojui jam kumščPu 
trenkti į veidą.

šis įvykis atrodė neturintis fil 
minės prasmės, o antra nesu 
matęs, kad lietuvis verstų sau 
ant galvos sriubos bliūdą. Ar 
čia ne amerikiečių įneštas “triu
kas”? O gal Lietuvos okupan
tai kacapai atnešė tokį laukinis- 
ką “įprotį”?

Simo pokalbis Klaipėdos uos
to įstaigoje atrodo per daug drą- 

fsus, tarsi jis būtų lygiateisis as_ 
Į niuo, o ne okupantų prislėgtas 
lietuvis. Ir jis gavo ko norėjo. 
Ar ‘tikrovėje, nebuvo kiek 
taip ?

Susipažįstame su didelio 
vietų žvejų laivo kapitonu 
pov. Pirmiausia Klaipėdos kran 
tinėje, paskui laive Simui Ku
dirkai su laivo kapitonu lošiant 
šachmatais, ir k t. Iš visų fil
mo dalyvių tas rusas laivo ka
pitonas Popoy parodomas kuo 
maloniausiu asmeniu: nors prie 
žaizdos dėk. Laive esantieji lie
tuviai, politrukas ir kitokie, yra 
tikri niekšai, vėliau net sumuša 
Simą. Gi kapitonas gailisi su
mušto Kudirkos, tik jis vienas

i i si.
i eiliniai laivų ta iriau- 
kul'us dienas pavėlavę

mete į 
k rašė iilauti norimą darbą kaip malė

me filme, o žiaurumus vykdo 
lietuviškai kalbantieji poli t ru
kai. tai argi tie rusai tokie blo-‘bu\i 
g ?... Kus ir kodėl slepiama pf 
tokia;s į u!vg ojinais?

Matome, sovietų žvejų Hivm 
am c r i k' eč: ų pak ra šė i ų sa i*g x

bos buvus Movi visai vienas ki 
to ir jų bodai bent vienas jų y r: 
maždaug vienoje aukštumoje

lė.
singlų kalbi

į arnerikieč'ų laivą Sinn. * vaikš
tinėja. bėgai ėja. aukštyn ir ze. 
myn. iš šono i šoną, tarsi neži-

baimuiiinusis? Ir kai pagaliau 
šoku, tai ne nuo to pakraščio, 
kur kalbėjosi ir sprendžiant iš 
filmavimo buvo tiek arti, kad 
be vargo būtų galima peršokti 
iš laivo į laivą. Bet ne, Simas 
užsilipa aukštai ir kaip koks 
akrobatas skriste skrenda iš so
vietų laivo aukštumos į apačio
je stovintį amerikiečių laivą. Ir 
jis krenta iš aukštumos į laivo 
turėklus taip, kad iš tenai jau 
negalėtų sveikais kaulais pasi
kelti. Bet jisai, kaip ungurys, 
tuojau išlenda jau į amerikiečių 
laivą, kur iš kart užbėga ant so
vietų laivo politruko lietuvio, 
lankančio amerikiečių laivą.

(Bus daugiau)

> ! amerikiečių kariškiu 
nas. kad nori pal>ėgt: 

iš sovietų laivo pas amerikieč:us. 
Paskui vėl kalbasi su amerikie
čių pakraščių sargybos laivo ka 
pitonu. Tie pasikalbėjimai ilgo
ki, netoliese vaikščiojant sovie
tų laivo įgulos nariams. Simas 
kalba gana garsiai darkyta ang
lų kalbu, bet niekas iš sovietų 
įgulos neišduoda, neįskundžia 
politrukams ar kapitonui.

Ar eilinis žiūrovas nesusidarys 
nuomonę, kad net veikiant ne
leistinai yra gana saugu ir nie
kas neįskundžia? Gi mes esame 
nuomonės, kad įvairūs sekimai, 
ypač stovint prie amerikiečių 
kariško laivo, turėtų būti kur 
kas akylesni ir tuojau pastebi
mi, pranešiami.

Skaitėme ir matėme Jurgio 
Gliaudos knygoje Simas, išleis
toje 1971 m. Vilties leidyklos Si
mo ranka parašytus ir iš sovie
tų laivo į amerikiečių laivą įmes 
tus anglų k. žodžius. Jie paskelb 
ti fotostatiniu būdu minėtos kny 
gos viršelyje.

Filme tu žodžiu rašvmo nėra, 
nei jų metimo: Tik pakartotinas 
Simo pasikalbėjimas su ameri-

— Sekmadienį Los Angeles 
mieste iškritęs lietus pasunkino 
visų gyventojų padėtį. Kova su 
vandeniu gatvėse ir rūsyse la
bai sunki.

— Sniegui stumti masina bu
vo palikta Vancouver provinci
jos aerodrome ir dėl to besilei
džiančio lėktuvo buvo užmuštas 
41 keleivis.

Buvo daug daugiau įvairių' 
amerikiečių ir kitų tautybių pa.: 
garsinimų šio filmo paleidimo 
proga. Visa tai Įrodo, kokią ne
paprastai didele reikšmę ame-, 
rikiecia pripažino šiam filmui. 
Simui Kudirkai. Filmo pabaigo
je pasakyta, kad toks asmuo iš 
tiesų yra ir dabar gyvena JAV-se.

Kokį įspūdį sudaro filmas 
The Defection of Simas 

Kudirka?

, . j • *• - ± nuu uliniu

žuvies vardu ir nuo tada pasaka į p. Kudirkienė. Kiek jstengda-ijnėra sunkesnių'temų, pat., 
pavirto tikrove, kaip ir tose pa-! mas Simas Kudirka atsakinėjo! jy kalba atsakinėja. Tenai jo 

padaryti įkalbėjimai kitą dieną 
buvo girdimi didžiosiose Los 
Angeles amerikiečių radijo sto
tyse, žinių programose.

Pagrindiniai Los Angeles ame 
rikiečių dienraščiai dėjo palan
kius rašinius apie Simą Kudir
ką ir jo filmai Los Angeles mies 
to vadovai šių metų sausio 23 
dieną buvo paskelbę Simo Ku
dirkos diena.

Kalifornijos mokslo vadovai 
i amerikiečiai filmo tekstą pa
skleidė šimtams tūkstančių mo- i nustatoma prieš rankraštį ren- 
kinių Kalifornijoje kaip moko-Į giant; o jei parengtas, tai kokiu 
mąją medžiagą ir vienas didžiau Į būdu įgyvendinti.
siu Los Angeles ameitikiečįų^ Filmas parengtas pagal Simo

-NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puriaplali $u žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį wnus |c 
fyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašos. Knygom 
kaina $£00, minkšti vliieliaL

PeniunUmni paštu reikia pridėti dar 50 tento.

17» So. Halsted SL, Chicago, UL 60608

Kiekviena filmą galima ver
tinti keliais aspektais: meniniu, 
artistiniu, režisiniu, tikroviniu 
ir kt. Tai turi būti filmo auto
riaus, produserių, režisoriaus

so-
Po-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jumin»», A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intytrin 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, xyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2J5O.

Dr. Juras B. Končiui, HISTORY GF LITHUANIA. Lietuvos istorijoi 
rantraiika nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
jsL, kainuoja $2.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki u 
piniginę perlaidą.

1735 South Hxlstsd Street, Chicago, KL 66663

Išėjoii U spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiku. 102 psL Kaina $1.50.

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

NAUJIENOS,
1735 So. Halsted SL, Chicago, UL WS08

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GURIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitę. 
Debar 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 bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

pas mus

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
Čia suminėtas xnygas galima užsisakyti Naujienose.

Juras Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu atovyk- 
loae Vokietijoje. 273 psl„ kietais* drobės viršeliais kaina 4 doL

Juosta Ktpaėlntkat, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia

•truota. 300 psL Kaina 7 dol.
ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* L1ETUV0*. 

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakluose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

M. Mėenko SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyriniu novelių, 199 pusL, kaina $2.

D. Kuraitia, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriau! pastabumą neapgauna Intmdsto ir agitpropo propaganda bei 
ufanaakavlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Ptkarklk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina $2.

Vlneat tomaiti t. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.
M

©e k kiti laidiniai yra gaųmini
MA UJU NOSE, 173? U. HALSTID IT., CHICAGO, ILL. 60M

arii utakanf pai+v Ir pHdWtvf 
M| ar p*rUJ4<.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l«no<« yallma f auti oulkly knypy, kuries papuel b<1 kokią 

knygų win ta ar foMyna.
Aleksandras Pakalnilklt, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir Įvykių bei rietu aprašymai įkaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvyktų prisimini- 
ir laiko įvykiu Lietuvoje fr Vokietijoje aprašymai, ruskirs- 
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina $3.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra
žiai* viršeliais. 336 psL Kaina $6.00 Minkštais rirš Mj8*

Frer. V.el. eirtHk,, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ tsT6-
RIJA, T daliu. 208 psL. IriiKa — S3.00, minkytai* vir- 
ieUala — S2.00; n dalis. 225 pat. įrišta — S3.1S. minki- 
tais viršeliais ___ __________ 12.66

Henrika* Tomas — Tamaiavskas^ LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos, apskrity g su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina M

P. Kariūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Uetuvor 
partizanų buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

Janina NariJnė, TRYS IR VIENA, jaunystės itslminlmaJ 
170 psl.HM

M. Gudelis, POVILAS MILERIS blografijo* bruožai 233 
puslapiai___________________________ - tJ.M

Knygas užrakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms

NAUJIENOS.

173* S. Hnlrfed SL, Chlauro, HL 6060K — T«L HA 1-41W

Pu mu tsupoml plnlxxl 
L'eks. didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki 7%%
palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ląskaitot 
neša 5’/4%

UNIVf
SAVINGS & LOAN

1800 So. Hahrted St.

TURINTI

SAL
C I A T I O N

Chicago, III. 60608

DIDELES ATSARGASVIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
įteigti 1923 metalA. T«L 421-3070

jAtAlgo# pletnoM kiemu AutomobilUm* pMtatytl.
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Tebekalba apie pardavimą

“Motinystė” (Aliejus)JONAS RIMŠA

MiSįJ SPAUDOJE
Bendradarbiavimas, Sonnenfeldto doktrina ir aukos 

Lietuvos laisvei
Draugo 34 nr. Dr. Juozas tirai ir nėra jokio reikalo stip- 

< iaučiūnas atsako laisvųjų 
ietuvių vardu į gen. Petronio 
^tiesioginiai keliamus klausi
as Gimtajame Krašte dėl 

vietimo į kuisus Vilniuje.
Uai tie atsakymai:

“1. Lietuvių kalbos kursai yra 
riedanga skleisti komunizmo 

dejoms;

2. Suprantame, kad vasara 
edaug studentų lieka univer- 
itete, bet ir tada ne visi pati

kimi studentai neprileidžiami 
>rie kursantų;

3. Išvykos į kraštą yra griez 
> valdovų kontrolėje, kad ga 

ima būtų parodyti tai, kas va
dovų nuomone rodytina, o 
įursantai nepamatytų krašte 
-kurdo, daugybės nepriteklių, 
logo patarnovimo ir neišgirs- 
i daugelio žmonių nepasiten- 
:riimo;

1 marijonų ordiną įstojusieji jaunuoliai mokomi, 
kaip reikia Dievą garbinti ir būti naudingais ordinui Tuo 
tarpu lietuviams marijonams teko nešti labai sunki našta. 
Jie privalo rūpintis net ir dailia j a lietuvių litūratūra, pri 
valo susirinkti pakankamai aukų pragyvenimui ir savo 
viršininkui pasiųsti, ir svarbiausia, jie privalo rūpintis 
apie politiką. Lietuviai katalikai, pavedė jiems katalikiš
kos spaudos reikalus ir atidavė jiems savo įsteigtą laik
raštį, o šis uždėjo jiems sunkią pareigą — rašyti apie po
litiką, kurios jie nebuvo apmokyti ir apie kurią neturėjo 
jokios nuovokos. Nei jiems buvo žinomos lietuvių tautos 
šimtmečiais vestos kovos už savo krašto laisvę ir teisę sa 
ve reikalus tvarkyti. ’ x- . * ’

Neturėdami reikalingu žinių ir patyrimo, jie pasisam- kad jis pamokys ir'visus jų skaitytojus. D^tar pasirodė,, 
dė atsiradusi politiką tvarkyti visus jų politinius reikalus kad jie pasisamdė didžiausią meistrą-konfūzų ai sėte ii 
Samdinys ne vieną kartą vienuolius marijonus padėjo Į nepagristoms insinuacijoms leisti. ,Jis bando skaitytojus 
nepaprastai sunkią padėti. Prieš 
kad Helsinkio aktus pasirašiusieji 35 Europos valstybių! 
politikai buvo parsidavėliai, jie pardavė ne tik Lietuvą, 
bet ir gautus Judo grašius snsižėrė. Tai labai žiaurus 
kaltinimas visiems Europos valstybių vadams; Įskaitant 
Amerikos ir Kanados atsakingus pareigūnus. Jeigu ma
rijonai būtų turėję bent kiek savigarbos, tai už popie
žiaus atstovo šitokį apšmeižimą būtų samdini pavarę, bet 
jie to nepadarė. Reikia manyti, kad vargu jie tai ir atei
tyje padarys.

Samdinys, norėdamas visų nelaimių kaltę suversti 
kitam, nenri prisipažinti prie padarytos didelės klaidos. 
Jis neturi drąsos pasakyti, kad pasikerščiavo ir be. pag
rindo apšmeižė valstybių galvas ir paties popiežiaus ats
tovą Helsinkio konfemcijoje. Jis ir toliau tebevaro tą pa-

mirusi Tautų Sąjunga, ar dabartinės Jungtinės Tau-| 
Jtos, ar pagaliau Helsinkio ir Belgrado konferenci
jos,-----
vergtoms tautoms niekada nieko gero nežadėjo u 
nieko nedavė. Ir yra jau visi 37 metai, Lietuva daug 
kur buvo ‘ '
(Draugas, 1978 m. vas. 13 d., 3 psl.). (
Marijonai pasisamdė “specialistą” ne tik juos pačius' 

politikos pagrindinių dėsnių pamokyti, bet jie buvo tikri.

4. Lietuvių jaunimas komu* 
Jstinėse respublikose turi nu
tausti Maskvai priimtina kryp-

rinti jaunimo lietuvybės;
5. Diskusijose kritiškos pas

tabos yra teisybė, patvirtinta 
faktais, o tie gražiomis kalbo
mis nesugriaunami;

6. Visa ta programa taip sut
varkyta, kad jaunimas apsip
rastų su padėtimi, pripažintų 
okupacinę padėtį ir nekeltų 
pačių lietu’ ių apsisprendimo 
klausimo.

Petronis nesugriauna faktų, 
bet iškoneveikia tuos mūsų įsi 
tikinimus — faktus, kad išei
viai lie tūriai klysta, išskyrus 
“pažangiuosius”.

Reikia pabrėžtinai konsta
tuoti, kad mūsų (f) LB vadai? 
kuriems yra patikėta lituanis
tinis švietimas, tautinis auklė
jimas, lietuvybės išlaikymas ir 
kultūriniai reikalai, šiuos klau
simus ignoruoja ir net nevie
šai propaguoja Sonnenfeldto 
doktriną vykdančių tiltininkų 
maudai. Ryškiausi tos doktrinos 
atspindžiai yra 6-me atsaky
mų paragrafe.

šia proga konstatuotinas f ak 
tas, kad dalis aukų skirtų Lie
tuvos laisves reikalams, paten
ka tai doktrinai vykdyti bei re 
zistęncijaj prieš Amerikos Lie
tuvių Tarybą...

Tame pačiame Drauge? nr. 
Clevelando žiniose tilpo LB 
apylinkės pirmininko žodis. Tą 
skirsnelį cituoju ištisai:

LB Clevelando apylinkės pir
mininkas Jurgis Malskis sau
sio 22 d. kalbėjo per Tėvynės 
garsų radiją, čia pateikiamos 
pagrindinės jo kalbos mintys 
tiems, kurie dėl kokių priežaš 
čių negalėjo girdėti radijo. Pir 
mininkas pabrėžė: “Vasario 
16-tosios valstybinė lietuvių 
tautos šventė sieja kiekvieną 
sąmoningą lietuvį su Lietuvos 
nepriklausomybe ir įpareigo
ja darbu, mokslu, turtu ir pa
siaukojimu vieningai siekti pa, 
vergtos tautos išlaisvinimo ir 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo.

Ligi šiol Clevelando lietuviai 
savo siekimais ir pastangomis 
čia buvo vieningi ir net lai
komi pavyzdžiu kitiems: Va
sario 16-ųjų minėdavome visi 
kartu, nesiekdami vieniems iš
skirtinių privilegijų, kitų ne- 

I nustumdami į antraeilių žmo- 
Į nių padėtį. 9
i Tačiau, rengiant šių metų 
Vasario 16-osms minėjimą, išdu metu. Nieko naujo jis neįneša ir šiandien. Nieko neat- _____ ____ __ , __

sakė ir atsakinga marijonų vadovybė. Ji juk turėtų sekt: kilo principinis klausimas —
visos šios ir daugybė kitų -ms.Kueijų Ra pasakoja jų" samdytas politikos dėstytojas. Jie priva- Vasario 16-tosios aukų mo- 

io žinoti, už ką jam pinigus moka. Šį kartą jų samdinys nopohzavimas tik vienai orga-
- -- * ---- -- - - - “ --- - - nizacij'ai Altai, kas reikštų au

kotojo laisvo apsisprendimo 
principo paneigima ir skriaus- 

metų laikotarpyje. Jeigu kas nors jį prispaus prie sie-; kitus laisvinimo veiksnius 
nos, tai jis pasirinks visą praeitą šimtmetį, o jeigu jam’jų tarpe ir LB.
ųiikės,' tai nusmuks ir gilesnėn senovėn. Juo giliau į pra-’ J iv LB" Clevelando apylm- 
tį žengs, tuo lengviau jam tokiais tvirtinimais operuo- kė, skatinama i- aktyvai re

tu Bet lietuviai nebekalba apie gilią senovę, jie šiuo atve miama JAV LE Tarybos pre- 
u nebekalba ir apie paskutinius 37 metus. Jie žino, kad zldlumo, apsvarsčiusi sį prin- 

. v T - . • • * j t • x - • i , — cipini klausima ir norėdama„tahnas sumokėjo Hitleriui uz dali Lietuvos žemes, bet jie . ... T. x-t / sudaryti sąlygas minėti Lietu- 
nieko negirdejo, kad prezidentas Fordas, prezidentas ; vos nepriklausomybės atstaty- 
Carteris, prezidentas Niksonas ar kuris kitas pareigu-Įmo 60 metu sukaktį be skirsty
tas būtų pardavęs Lietuvą? Jeigu nei vienas jų neparda-Į mosi bei skaldymosi tendenci- 
vė, tai negalime tvirtinti, kad jie tai padarė. . nutarė rengti tokį minėji-

, jau nekalba apie Helsinkio pasirašymo metu atliktą pir ■
pirkta, parduota, mainyta, užstatyta . kiinO-par(iaviino aktą, bet pardavinėjimą jis paskirsto

ieš porą metų jis parašė, į įtikinti, kad per paskutinius 37-metus Lietuva buvo “pirk 
or t?-- | parduota, užsctatytą’C 'Bet:-jis-;janot-.fcid dabar lietu

viams rūpi ne 37 metai, bet konkretus^ jįelsinkio konfe
rencijos įvykis. Jeigu mesime žvilgsnį/UL galėsime ras 
ti pirkimo-pardavimo/aktų gilesnėje senovėje. Jeigu ne 
visą Lietuvą, tai josios dalis pardavinėjo ir užstatinėje 
labiausiai gerbiami mūsų kunigaikščiai. Bet konfūzija 
buvo sukelta dėl Helsinkio konferencijos ir jis proga pa 
sirašytų Helsinkio aktų. ...,

Brežnevinės interpretacijos šalininkas, jos sėjikas 
(Amerikos lietuvių tarpe ir didžiausias politinės konfū
zuos skelbėjas paleido gandą, kad Helsinkyje buvo par
duota Lietuva, kad ten suvažiavusios valstybių galvos 
buvo pardavikai, susižėrusieji Judos grašius? Nenagrinė- 
kime, kas buvo prieš 37 metus, nesiaiškinkime, kaip mes

* Prezidentas Fordas padarė klaidą, jis padarė kelis !mą’ kuriame butų respektuo-
netikslius pareiškimus, bet prezidentas Fordas padarė 
lietuviams labai naudingus pareiškimus. Tuos jo pareiš
kimus girdėjo Amerikos Lietuvių Tarybos ir Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje pirmininkai. Tie pareiškimai bu
vo pranešti pavergtiems lietuviams tą pačią dieną Tie pa 
reiškimai nutildė visą sovietinę propagandą, ruoštą kelis 
mėnesius.

Kad lietuviai yra rusų pavergti, kad lietuviai komu
nistai padeda rusams lietuvius išnaudoti, tai visi žinome.

jamos visų teisės ir visi lygiai 
traktuojami. Altą savo nusis
tatymą pakeitė, ta prasme, kad 
jos ruošiamam Vasario 16- 
osios minėjime aukos skiria
mos kitoms organizacijoms, 
bus joms ir perduotos. Bend
ruomenė laikydama, kad ši
taip laisvo apsisprendimo prin 

^cipas bus pagerbtas, atskiro 
Vasario 16-osios. minėjimo ne-

Bet kad Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą nepripaži-1 rengia.
nimas nieko nereikštų, kad tai nėra laimėjimas, gali tvir-į Tačiau, norėdama su Cleve- 
tinti tiktai kontūzijęs skleidėjas. Nei prezidentas For- 
das, nei Amerika Lietuvos nepardavė. Jie jo į kitas vals
tybes neišmąinė ir neužstatė. 0 Lietuvos klausimo iškėlė 
Belgrado konferencijoje davė pavergtiesiems viltį, kad 
dar ne viskas prarasta. Viltis yra didelis dalykas. Ji di-(
dėlė ne tik pavergtiems lietuviams, bet ir laisvėje gyve- ■ ženiu6nėję salėje — kavinėje, 
nantiems ir pavergtiems padėti norintiems. i. . Didžiu°iairfčs Clevelando
1 ( Mums atrodo, kad jau metas pristabdyti konfūzijos‘

Neatsakė į šiuos klausimus marijonų samdinys prieš sėjimą lietuvių tarpe. . • (Nukelta į 6 psl.)

patys ginėme savo krašto laisvę ir pavojingiausių mo
mentu, kokius sprendimus padarėme, bet imkime konk-

čią giesmelę, nors savo tvirtinimams jis neturėjo jokių 
įrodymų prieš du metus, neturi jų ir šiandien. Vakarykš 
čiame Draugo įžanginiame apie tą nelemtą reikalą jis ši- rečiai 1976 metų rugpiūčio 1 d., kada buvo pasirašyti 
taip rašo:

, “Tačiau pasaulio laisvosios tautos, ypač didžiosios nos rytą apšmeižti nieko dėti atsakingi pareigūnai, tai 
i valstybės, kurių šaukiasi pavergtieji, mums yra kur' mes klausėme, kas ką pardavė. Jeigu prezidentas "Fordas 

f čios, o dažnai ir nebylios. Daugybę kartų mes įvai-, pardavė Lietuvą, tai kaip jis galėjo parduoti valstybę, 
riais būdais prašėmės didžiųjų šalių ir jų sukurtų į kuri jam nepriklausė? Jeigu-pardavė, tai kam jis pąrda 
tarptautinių junginių pagalbos — mūsų balsas ne- vė? Kur jis pasirašė pirkimo pardavimo aktą? Kiek Ju- 
buvo ne tiktai išklausytas, bet ii’ durys į tarptautines do grašių jam buvo sumokėta?
instancijas buvo mums užtrenktos. Ar tai buvo jau

Helsinkio.aktai. Kai jie buvo pasirašyti ir sekančios, dię- panašii’ bėdų ateity išvengti, 
LB Clevelando apylinkės val
dyba šaukia visuotinį susirin
kimą vasario 12 d., sekmadie
nį, 12 vai. DAINP parapijos

JUOZAS ZEALXITIS

Komunizmo nuodai po detentės 
voratinkliu

f 1977 m. sausio men. j6 d. Meksikos policija paste
bėjo vieną kalifornietį -- Anlrew Daulton Lee, 25 mė
žtų, kuris Mexico City praeidamas pro Savietų ambasa- 
i dą, šalimai ambasados tvoros numetė nemažą geltoną 
(voką. Jaunuolis buvo tuo pat sulaikytas ir numestas

(Tęsinys) i vo^as perduotas Meksikos saugumo policijai. Voke bu-
I vo rasta dar neišaiškinta mikroskopinės filmos juos- 

Amerikos saugumo Įstaigų žinioje esantieji erd- telė, kurią išryškinus buvo aiškiai įskaitomi du ang- 
vių satelitai, kurie skraido virš sovietiško bloko vals- lų kalba žodžiai — Top Secret. i
tyhiė teritorijų, daro labai aiškias ir pilnai patiko-j 
tinas nuotraukas, kurios parodo kas tose valstybėse’ 
yra daroma. Tos nuotraukos parodo, kad ten vyksta 
nepertraukiamas ir intensyvus gflnklavimasis. Tokie 
daviniai turėtų stipriai paveikti dabar daromas ir; 
ateityje projektuojančias ginklavimuisi apsiriboti su
tartis, nes Rusijai tokios sutartys neturi jokios reikš
mės.

Viena iš didžiausių ČIA erdvių satelitų gaminto-1 saugumo valdininkai, gavo tokius rezultatus’: į
ja yra TRW Systems, Ine., kuri randasi Redondo Be-‘ Boyce ir Lee esą abu rusų KGB šnipai. Boyce, su 
ach, Calif. Visa dirbtuvių sritis akylai saugojama. Vie- jam parūpinta KGB agentų Minox kamera, visų savo 
name tų lirbtuvių statinyje yra įruoštos specialios pa- tarnybos laiką fotografavo slapčiausius The Black 
talpos, kurios vadinamos “The Black Vault”. Jame Vault dokumentus, o Lee, padarytas Boyce mikrosko- 
saugojami visokių dirbtuvėse gaminamų paslaptingų pines nuotraukas, nuveždavo į Meksiką ir perduodavo 
satelitų brėžiniai ir būtini paaiškinimai, kaip tie sa- rusų ambasadai. Kokio didumo žalą tie lu jauni amo- 
*elitai dirba. Per tą patį “The Black Vault” cirkuliuo- rikieciai yra padarę savo kramto saugumui, pilnai Rus
ia įvairiausios ir labai slaptos satelitų informacijos, tatyti nejn^inohSa. Vienas IM>ai aukšto rango saugu- 
kurios ateina iš tų satelitų, kurie skrenda virš Rusijos rnietis taip pareiškė: “Tai pati didžiausia ir kenks-i 
teritorijos ir viską kruopščiai fotografuoja. J tas pas- mingiausia mūsų krašto išdavystė per paskutiniuo-! 
laptingas patalpas gali įeiti tik astuoni labiausiai pati- sius 25 metus,.kuria padarė ne kas kita£ o laisviau-1 , , . • • . . v , . . ‘ . ... . -i • i- • •• I dumtas gali stipriai pakenkti pačiai detentei •kum tarnautojai. šioj šalyj gimę ir augę du tikri amerikiečiai * i es* © r 

Dešimtį dienų vėliau, prie Kalifornijos universi-1 
teto, Riverside, Amerikos saugumas areštavo to uni
versiteto studentą Christophe John Boyce, kuris L i- 
vo labai artimas Lee draugas. Prieš keletą savaičių, 
ilgoką laiką, Boyce tarnavo TRW kompanijoj ir buvo 
vienas iš tų astuonių patikėtinių.

Po vienerių metų gana painaus ir rūpestingo tarJį 
dymo, kurį pravedė abejų kraštų toje srityje patsrę^

. Bauginanti procedūra , Toks Kissingerio elgesys, kiekvienam, bent šiek
Vienos’rusiškos. Amerikoje įstaigos tarnautoj ' suprantančiam apie užsienio politiką, gali būti 

rusas Igor. Ivanov buvo areštuotas kaip šnipas 
ir, kadangi neturėjo diplomato imuniteto, buvo nu-j 
teistas ilgiems metams kalėjimo bausme. 1971 metais j 
State Department rusišką šnipą išleido į Rusiją,!
kai iš jos vadu gavo “garbės žodį”, kad likusią dar ne- • . ,
atsėdėtą bausmę - 20 metų, jis atsėdės Sovietų kalė- ^k^L d L L ' p8’
rime Tai kvailystė' įSisakęs, kad kiekvienas Sovietų Sąjungos ar kitų ko-

Buvęs labai aukštas FBI valdininkas buvo tiesiog.™“’* genantis šiame krašte;

munistinės organizacijos narys, jei jis tik turi bent ko
kius ryšius su KGB, jis turi būti tuojau iš Amerikos iš-

pilnai suprantamas. Mr. Henry Kissinger buvo tos de- 
tentės sumanytojas, jos gimdytojas ir ugdytojas!

Kas šiuo reikalu privalėtų būti daroma

Kad šiuo reikalu kas nors turi būti daroma aišku
• •____ t-k____  . __ > i . . ’ .

į>ritrenktas, kai sužinojo, kad Sovietų konsulu San 
Jrancisco mieste yra paskirtas Vasili Ilich Khlopya- 
iiOV, kuris buvo išvytas iš Thailando kaip šnipas. Daug x . .
arta FBI kreipei’ i Sl«e Department, kad ta, KGB “T™!®”0.
centas nėra priimtinas Amerikoje, bet Department 
tai visai,nekreipė jokio dėmesio.

Jau pradžioje 1975 metų USA vyriausybė visiškai bėjusiais žodžiais.
'aiškiai žinojo, kad Sovietų KGB agentai labai giliai 
vra įlindę į privačias jos piliečių teJefoninius pasikal
bėjimus, bet tas viskas“ nuo žmonių dar ligi šiandien 
i . jgimuna lėpti. The New Yark Times, kritikuodamas 
lokius vyriausybės nepateisinamus slėpimus, nurodė 
ir tų slėpimų priežatis. O tos priežastys, pagal tą dien- 
rašjį, esą tokios: “The Secretary of State, Mr. Henry

■KTwinger, primygtinai darė spaudimą į valstybės- De
partment, kad sovietiškų šnipų platus įsiterpimas

Ii amerikiečių privačius telefoninius pasikalbėjimus nei 
būAų .viėiai paskelbtas spaudoje, nes, girdi, toks pasi-i

daug, tik visa bėda, kad šio krašto tos neribotos Jais- ’ 
vės ir ta nelaimingoji d e tente uZsklandžia duris, ir 
Prezidento pareiškimai pasilieka tik gražiai nuskam-

Sovietų Sąjungos ambasada, jos konsulatai, preky
bos atstovy-bės bei rusų-amerikieėių draugystės orga
nizacijos tiesiog perpildytos tarnautojais. Nemaža tų 
tarnautojų dalis įsivelia į labai pavojingą Amerikos 
valstybei špionažą, bet nevisi jie būva ištremiami. Bet 
jei kuriam nors to ištrėmimo išvengti nepasiseka, tai 
į jo vietą tuoj atvyksta kitas, tik naujasis jau būva žy
miai geriau “ištobilintas”, kad ir jam tas pats neatsi
tiktų.

(Bus daugiau)
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DR, K. G. BALUKAS 
AM.UURUA IR MOTERŲ LIGQ6 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
*449 5a Puloki Rd. (Qowfer4

BwMdInf). TeL LU 5-4446 
P.p-ia ’‘Janiu* pagal susitarimą.

J** ae^ailiepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tetef. 695-0533 
Foa Valley Medical Center 

860 SUAAMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1*38 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA DOS: 3—9 darbo diennmig ir j 

kar antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel: 562-2727 arba 562-2728

Rex.: GI 8-0873

DR W. E1SIN-EISINAS 
AKUŠFRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedxie Ave^ WA 5-2670

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

TEU — BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitanma.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71 SL Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Marčiulionienė

, H. H. K paskutinis 
į patarimas

Vaza (keramika^

Detroito naujienos
Balfo 76 Skyriaus metinis 

visuotinas susirinkimas. Susi- 
Val. agal susitarimą. Uždaryta treč rinkimas įvyks š. m. vasario 

- ------------ imėn. 19 d. 12 vai. Dievo A p- 
PR.LE0NAS SEIBUTIS yaizdos parapijos mokyklos!

- patalpose. Bus metinės veik
ios valdybos narių praneši- 

! mai, 1978 metams Valdyboj 
ir Revizijos Komisijos rinki- 

*mai. Visi skyriaus nariai kvie
čiami gausiai susirinkime da
lyvauti.

Malta medžo žievė 
gyvuliams maitini

’ son, 52, ir jos 13 metų dukters, • 
Ijau laukė pasiruošę®. Seržan

tas Richard CZConnel su patru-
I liu John Yucaičiu pabeldus į 
i Gibbso apartamento duris, mie-.

JAV kariuomenės atšaukimas gama j ame pasigirdo vienas šū- 
iš Pietų Korėjos turėtų būti at- vis ir pabeldus jau į miegamojo 
liktas su didžiausiu atsargumu, duris, per duris pasipylė keli 
nepaisant P. Korėjos mėginimų šūviai iŠ vidaus, kurie polici- 
įsigyti įtakos Kongrese, rašė ninku nekliudė, 
savo paskutiniame priešmirtj-J 
niame raporte Mimaesotos sena
torius Hubert BL Humphrey. 
“Kad išvengus kokio neapgal
voto šiaurės Korėjos žygio, pa
galba Pietų Korėja turi būti tę- 
iama” patarė jis.

Policija nepataikė, 
tai pats nusišovė
CHICAGO. — Leroy Gibbs, 

50 metų amžiaus, gyv. 12157 
S. Princeton, sekmadienio rylą 
policijai pranešus, kad atva
žiuoja jį areštuoti už nužudy
mą savo buv. draugės Leios Hil-

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
kiekvieną dieną BŪTINI KRIKŠČIONIUI

per

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirta. 5—7 vaL vak.
Ofiso feleL: 776-2880 

Rezidencijos tele f.: 448-5545

Dk VYT. TA URAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL PR 8-122^
OFISO VAL.: pirm , antrad., trečią d 
ir penkt, 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
-iais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
A Aparatai - Protezai. Med. ban- 

dažaL Speciali pagalba kjįoms. 
(Arch Supports, ir L t.

<850 Wert 63rd Stv Chicago. HI. 60629 
Telef.. PRospect 6-5084 

j"-""°
’ Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖHNYČ4A 
2443 WEST ėurd STREET 

Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishię • 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

7918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

P unesa Skyriaus Valdybe 
j — žiburio Lituanistinės mokyk 
Į los Vasario 16-sios minėjimas 
fįvyks vasario 18 d. Rengia Te- 

’! vų Komitetas.
Vasario 16-sios 60 metų su

kakties proga Detroito Lietu
vių Organizacijų Centras skel
bia ’konkursą.

N e tolimo j e a tei tyj e.
; augančiam jaunimui Vasario 

16 bus lemiamas veiksnys ap-> 
sispręsti: būti lietuviu ^r iš-; 
nykti svetimųjų masėje.

Kad jaunimas įsasąmonin- 
tų, kviečiame parašyti rašinių į 
tema: “Ka Vasario 16 davė 
Lietuvai ir ką Vasario 16 reiš-‘ 
kia dabar Lietuvai ir pan.”

MCGREGOR. Minn. šešio
se šiaurinės- Minnesotos fanuo
se atlikti išbandymai parodė, 
kad malta medžio žieve galima j 
maitinti gyvulius. John Cox, vie
nas to projekto direktorių, pa
sakė, kad jo įsitikinimu medžių 
žieves paversti pašaru gali būti 
ekonomiška, ypač sausrai užė
jus, kuomet pašarų kainos pa
brangsta.

! Minnesotos projektui panau
dota epušies (drebulės} medžių 
žievė, gaunama popiermalkių 
gamyklose. Gyvulių pašarui .

‘ malta epušies žievė buvo maišo-
mūsų m a su žemos rūšies pašaru. ' -

SUSIRINKIMŲ

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na
riu susirinkimas nyks trečiadienį* vą-

perkraustymai

MOVING 
Leidimai — Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Konkurse gali dalyvauti ^si sario 15 d lįOOyal po pietų šaulių 
Detroito ąbiejii 
mokyklų mokiniai.
bus įteiktos švenčia R t Vasario 
16-ją, šešiasdešimt pirmoje su
kaktyje 1979 metais. Jury ko-1 
misija bus sudarvta susitarus 'Chicagos Meškeriotoju - Medžiotųjų 
su mokvkhi vadovvbėnuš. į klubo metinis nariu susirinkimas įvyks 

.4. 'Sukauskas.'l 18 d-
Šaulių namuose, 2417 W. 43 St.

Klubo valdyba >

. . . namuose. 2417 W. 43 St. Nariai kvie- 
L1 tu artistinių čiami atsilankyti, nes yra svarbiu rei- 

Prpmnns laikas užsimokėti klubor'lXJUijcRt dyoįles Bas ir yaišės
Rožė Didžgalvis, rast• t

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Į Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos H WOPA, 

1490 kiL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Vedėja Aldona Daukus
Tolei-: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Mr ĮTEIKDAMAS 
V SAVO AURA 
Vasario lb-TOSIOS (W

GEKA1 IVERTIHU
I DIDUMĄ TIKSLO, i 
į KURIAM J! SKIRIAMA. 

IliMms laisvė!
Visos Vasario 16 dienos sukakties 
proga renkamos aukos privalo būti 
pasiųstos Amerikos Lietuvių Tarybai 
tokiu adresu: Lithuanian American 
Council 2606 West 63rd St., Chicago, 

IU. 60629

Yusaitis per duris paleido ke
letą. šūvių ir paliepė Gibbaui iš- 
eiti iš miegamojo, bei Gibbs pa
leidęs dar vieną šūvį, atsakė: 
“Negaliu.- Nusišoviau. Aš jau 
miręs”.

Suėjus į miegamąjį, Gibbs gu 
Įėjo skersai lovos ir, kaip nu
statyta, ne policijos pataikytas, 
bet pats nusišovęs vogtu revol
veriu.

— Angliakasių unijos tary
bas nutarimas atmesti susitari
mą su kasyklų savininkais ver
čia vyriausybę ir gubernatorius 
susirūpinti, nes gali pritrūkti 
kuro.

In loving memory of our

Judy and Gary

I

WILLIAM VINCAS MANKUS
Gyv. Chicago, Illinois

Mirė 1978 m. vasario 13 d., 9:10 vai. va k., sulaukęs 85 metų amž.
Gimęs Lietuvoje, Kuliškių km-, Radviliškio valse.
Amerikoje išgyveno 68 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Irena, žentas Ben Norbut. anūkai — Richard 

ir Carol, sūnėnas Edward Mankus, jo žmona Margi ir jų šeima, mirusios 
žmonos Konstancijos dukterėčios-— Frances Teresi, jos vyras Larry, 
ir Sophie Hart, jos -vyras Charles7 ir jų šeimos bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Lietuvoje liko sūnėnas Vincas Repšys ir jo šeima.
Priklausė Chicagos Lietuvių Tarybai, BALFui, Susivienijimui Lie

tuvių Amerikoje. Humboldt Parko Lietuvių Politiniam Klubui, ’Lie
tuvių Socialdemokratų 4 kuopai, buvo. Naujienų bendrovės narys ir 
direktorius bei nuolatinis bendradarbis nekilnojamo turto klausimais 
Ir Universal Savings B-vės direktorius.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St
Vietoje gėlių prašoma aukoti Naujienoms arba Balfui.
Ketvirtadieni, vasario 16 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimass iš 

koplyčios į Mt. Hope krematoriumą. Velionio pelenai numatytu ir 
visiems praneštu laiku bus laidojami Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. William Vinco Mankaus giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: duktė, žentas, snuki!, sūnėnai, dukterėčios, giminės.

Informacijai tel. 927-1911.

NAUJIENŲ BENDROVĖS DIREKTORIUI

VINCUI MANKEI

mirus, 
dukrai Irenai Norbutienei ir jos šeimai 

bei visai jo giminei reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Naujienų Bendrovės Valdyba ir 
Direktoriai

"Grįžkite į man« ir ai grįiiu | |us, sako kareiviįų Vieipats".
Mal. 3:7.

Atkartotinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 

malonės jų išteisinimui ir palaiminimui Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantras net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

Visi žino, ksd mirtis yr« žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
rv^eji? į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties^, kurią gausite ne
moka maL Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
tV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika & Evans

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IEVAS IR SUNŪS
vi AKU! h TI E FUNERAL HOxVIE
L/ 2533 W. 71st Street
M Telef GRovehill 9-2345-8

1410 So. 50th Avė., Cicero
Tel«f. TOwnkall 3-2108-9

FRY S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI: 
Chieagrot 
LAetu viz;
Laiaotuvię 
Direktorių 
Aasociacijoa

AMBULANCI 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
*34& So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
S31S So. UTUAN1CA AVE. TeL: TAH. T-USS-113,

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWtCZl

4424 WEST 69tn STREET AKpcblie 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vilonia 7-€«71

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo. HiU*, PL 974-4419

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1111

I ~ MAUJffMOC, CHICAGO *, ILI---- WEDNESDAY? FEBRUARY 15.1973



5 doleriai

Pasvarscyk incelt tykiai pirkiodama

TeL 737-7200 arba 737-8534

TRUMPAI IS VISUR

Juozo šmotelio

Atsiminimu Skirsneliai

LIETUVOS AIDAI

pavarde ir vardas

kdresas

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

RANGER 
HBEISl 
WILDFIRE

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

u imti tikėtą i bau 
nariams veltui.
vaišės ir malonus

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N*mų Stttyba Ir Remontas

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, HL 6O6OJJ

1^1 Frank Zapolle 
CŽDgi/i W.TSffi St.

GA 4-U54

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

— Mirė buvęs Harvardo uni
versiteto prezidentas James Co- 
nart. .. .

'—JAV* ainbasaA>rius pareiš
kė, kad vyriausybė nutarė ne
traukti teisman Čilės telefonų' 
bendrovės < vadovybės" davusios 
kyšius politkams.

Maišė Da-
Izraelio užsienio minis-

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBEI

Pardavimas ir Taisymai V' 
WEST 49th STREET

TekU REpvWic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer At*. 
Chlcijc, HL W63X T«L YA 7-59K

— Mirė dailininkas Bronius 
Grikenis vasario 6 d. Palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse. Paliko 
nuliude žmona Stefanija, dukra 
Aušrelė, kiti giminės ir draugai.

— Dėkui Alfonsui Ridikui iš 
Afton, N. Y., už ankstybą pre
numeratos pratęsimą, gerus lin
kėjimus ir už penkinę Mašinų 
fondui.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSJMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago* m įeito
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, gi
ri n luotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS ? -
4358 So. Washtenaw Ava.

TeL 927-3559

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

(Atkelta ft 4 psi.) 
šia. Gerai, kad į savo tėvynės 
laisvės rytojų einant visi kar
tu pasitardami, vieni kitiems 
padėdami”. >-

Visų pirma pirm. (J. Mals- 
kiui turėtų' būti gerai žinomi 
dr. Kriaučiūno* ' klausimai ir 
atsakymai, - taip pat Sonnen- 
feldto doktrina ir visa neofi
ciali pseudopolilika, kurią ofi
cialiai remia kai’kurie LB va
dai. Jis gražiais žodžiais’siū
lo vieningumą,' bet darbais jį 
ardo. -..’ * 'L

Siunčia _ ________ ėoL Nrijf«rę prmEmerxtal, Jubiliejinio
te jam proga purėm darnia UetuviAk* apeud<.

Gausus namų pasirinkimas 
'4 pietvakariu ose

M. i I M K U f ;
Motery Public

INCOME TAX SERVICE 
4239 K Maplewood. ToL 234-74M 
Taip pat daromi vertimai, ghnlrWy 
SkvioHmiI, pūdomi pilietybė* pra
šymai ir kitokį blankai _________ t

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Naujuose automobiliuose 
General r Motor įtaisys nau j us 
diržus, daug parankesnius. n

. — -Akci jų kainos ‘gerokai nu- 
slininkai tyrinėja proporsiją. 
koje doleris krito.

— Kremliaus valdovai ruo
šiasi pasirašyti stateginių gink
lų kontrolės susitarimą, —-pa
reiškė Amerikos delegacijos at
stovas Paul Warnke.

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
v Lake Michigan.

For appointment or more information 
write: BAR, Box 57,

Union Pier, Mich. 49129.

atspausdinti
Graži, lengvai skaitoma

už atkreipimą vo prenumeratą ir ta proga pa
ėmė Naujienų leidimą $7 auka.

įdomi 250 puslapių knyga t-su-Į 
krauta autoriaų^trpbo^. * į 
* . ągos Xl*Wų Jiėtąyiai, J
sknršnęliy mėgėjau prašomi at
vykti ir knygą pasiimti, kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu. r

Knygos kaina —• i
Autoriaus adresas

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 Mafquette 
Parke. S29,900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu
pirksiu už $40,000. _

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. -

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

juo jį sveikiname, o gerą žinią 
apie naują prenumeratorių pra
nešame visiems skaitytojams.

— Jurgis Gepneris iš Brighton 
taip pat tariame dė-. Parko be raginimo pratęsė sa

kai j e) draugui 
mūsų dėmesio sėkmingoms va 
jaus pastangoms.

DAJANAS GINA IZRAELITŲ 
KOLONIJAS

52—10 AL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiu! aufomobHIe 

Liability apdraudimas perisirdnkemz 
Kreiptis

A. LAURAITIS. X.- 
4M5 5c. ASHLAND AVI.

CHICAGO, UI 
janas 
tens,- kelioms valandoms atskri
dęs į Chicago, laikraštinin

kams pareiškė, kad Izraelio ko
lonijos Sinajaus kalnuose yra 
svarbūs Izraelio saugumo punk-1 
tat Izraelis nori palikti kelias 
izraelitų kolonijas, kad galėtų 
būti laiku informuotas apie 
Egipto pasiruošimus Izraelio 
invazijai. Be to, Dajanas parei
škė, kad JAV nereikėtų kištis į 
Egipto ir Izraelio pradėtas tai
kos derybas. Tai ne Amerikos 

’reikalas, šį klausimą galės iš
spręsti tiktai abi suinteresuo
tos šalys. (Izraelio premjeras 
Begin Jeruzalėje pareiškė, kad 
dėl izraelitų kolonijų Sinajaus 
tniesteUpo^ galima derėtis, tai 
nim neUečfaaiat klausimas.)

Norintieji Hą tnygą UdcrU, prašomi paniytl Mj art* Maaey 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir padurti:

17Sf S*. Htlrtai SU Ckkaco, HL «9H8

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

HELP WANTED — MALE 
Darbfriinfcy R«IkU

AR JAU'PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis t
Knyga su formomis gauna' i 

ma Naujienų’ administracijoj , 
Knygos kaina S3.. Su legaližko j 
mis formomis — £3.50.

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

Fabian Lelis iš Detroito 
atsiuntė toki laišką’: “Prašau siun 
tinėti dienraštį mano mielam 
brdliui Henrikui, gyv. Dilde- 
sheime. Vak. Vokietijoje, nu 
rodytu adresu. Siunčiu §20 pus
mečiui, o likutis lai būna Maši
nų fondui”. Dėkodami p. F. Lė
liui už toki dovanos parinkimą 
savo mielam broliuk kartu su

įsivaizduokite, kokia būtų 
maišatis, jei Altą-per Behdruo 
menės mėnesi ‘pradėtų kaišiok 
d savo kepure jos rengiamuo
se minėjimuose bei vajuose? 
Siūlau tai atsiminti ir sekantį 
rugsėjo mėnesį, duodant LB 
auką? įrašyti legalią pastabą 
kad tą auką reikės grąžinti 
jei LB vadai norės pasipini
gauti be įprastos ir nustatytos 
tvarkos, kurią ir J; Malskis no 
ri ardyti. Reikią manyti, kad 
ne tik CIevelando bet ir kitu 
apylinkių * lietiniai parody’s 
:dar didesnį vieningumą. ! 
< ' y AU Petrokaitis.

—Pietų Afrikos užsienio mi- 
nisteris Roelph Batha pareiškė, 
kad pasitarimai dėl . Nąmbijos 
nutraukti. _

— Kairan grįžęs preziden
tas Sadatas pareiškė, kad pasi
tarimai’ Paryžiuje buvę nau 
dingiU C ' ~ -•

gėrėja. , ;

— Lietuvių Vyčių 36 kuopos 
pirm. Sabina Klatt praneša, kad 
tos kuopos tradicinis Valentino 
Dienos šokių vakaras bus* vasą- 
rio 25 d. 8:30 vai; vak; Darriaus-< -, ; 
Girėno sąlėje. Bilietus platina 
Vincas Samoška. .

S Jei norite susipažinti jsui 
Naujienomis, prašome atsiųsti j 
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., SL Pet ersburg, Fla., 
taip pat mūsų bendradarbės M.. 
Miškinytės §50 premiją.

— Vincas Kulbokas, Cicero, 
III., gavęs kalendorių, atsiuntė 
§10 auką Naujienų paramai. 
Naujienas skaityti jis pradėjo 
praeitais metais. Taip pat spe
cialiais laiškais po §3 atsiuntė 
Anicetas Girkštas iš Hot Springs, 
Ark., ir Jonas Lozoraitis iš-Euc
lid, Ohio. Julija Sačauskienė iš 
Marquette Parko įteikė §2. Dė
kui visiems.

SIUNTIMAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MAROUrrri GIFT FAKCELS JEXVJCl 
I5C1 W. St., Chlcrs, HL «04». — T»L WA M7» 

»33 S«. H«lsHd -«t_ Chle^., IIL _ T.L tSM»» 
V. VALANTIMAJ

J mu runs IaILj^ atspausdintą ir fallen giutl hxyfu rinkn> 

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių W (1MB-19O0) netR 

Chlcagoa lietuvių gyvenimą ir Jų atliktus darbus 884 ptL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs Hetuvla, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos Halpos draugljoa, statytos bdL 
nyčloa, įsteigti lalkriščial, kuriu viso buvo 12L 41 teatro draugija. 48 
paMulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katabkiškų, nocailistlmų. laisvamaniškn ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklom, baa-

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininku^
4243 W. 63rd Chicago 

TeL 757-0600.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARLA N0REIKIEN1

Z608 Wert SHh St, Chlexgo, HL 60627 • TeL WA 5-2787 
O IdsIii atsirinkimas garas rOšlat Įvairių preždy.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ. .

REAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

For plant in heavy
< metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background ol 
conveyer-systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

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

An equal opportunity employer

6 KAMR. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir BALTAS SNIEGO PARKAS 
Talman, $27,500.
-.‘GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-eia ir Kedzie. $64.200.

15 M SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2^4 mašinų garažas, 
63-eia ir Narragnnset. S54.000.

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

50 AKRŲ žemės Lemonte, S10,000 
už akrą.

SIMAITIS REALTY
Notary Public

— Is užsienio į.vežimas plie
nas gerokai sumažina rinką 
Amerikos -plienui.

Amerikos Lietuvių Piliečių Pa 
šaipus klubo metinis i.anr susi
rink inas įvyko 197X sausio 1 ■> 
d. Anelės salėje, esančioje I5OO 
So. Talman avė.

Pirm. Paul Masilionis ati
darė susirinkimą sveikino gau
siai susirinkusius su naujais įim
ta s ir prašė užsilaikyti ramia:. 
Pranešė, kad yra mirus klubo 
na:ė Marijona Walls. JĮ buvo 
pagerbia atsistoj imu vienos mi
nutės tyla, o šeimai išreikšta gi
li užuojauta.

Nutarimų raštininkės proto
kolas perskaitytas ir valdybes 
narių ra|H>rtai vienijai šia i pri
imti.

Klubo 55 metų jubiliejinio 
banketo komisijos narė Ber
nice Žemgalis pranešė, kad ti
kėtai yra ant stalo ir prašė na
rių paimti platinti tikėtus, kad 
banketas būtų sėkmingas irgra 
žus. Knygų patikrinimo komi
sijos narys Ben Juzėnas išdavė 
raportą gražų, a išku ir teisin
gą. Pareiškė, kad klubo knygos 
yra teisingai vedamos. Rasta 
viskas tvarkoje ir dėkoja B. 
Žemgalis už karališkas vaišes. 
Kiti komisijos nariai patvirtino 
tą patį, raportas buvo priimtas 
su pagyrimu.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks vasario 19 d. aukščiau mi
nėtoje salėje, bet laikas yra pa
keistas ill valandą prieš pietus.

Nariai prašomi gerai atsimin
ti. Jau laikas užsimokėti nario

JUBUJEJIMU METU
NARTŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet ruėjo 63 metai. Minint tą zniaktį, gerbiant pirmojo 
Amerliof lietuvių aienrzščio ctelg^jus bei lietuvttkof spaudei plrmfi- 
aus ir atliekant būtinas pereigas Amžina?* lietuvybėj išlikimui akal- 
hiamar Naujiem: platinimo vajra.

<AUjnWOS tvirtai stovi ir kovoja iž Llaiaver t pavergtų Uatsviu Uizrg, 
aaidamoa ii naddėdrEuc į nndėriuj cc *kupentaii v Jt igalio-

ĮAUJIKTOS palaike visai lietuviu dsBokratines grupei, ja bendrai ImtitT- 
rijai ir remix vizų lietuvių bendruoziai darbui bei tlkalui.

KAUJEEN63 atstovauja tjrli^įfa lietuvių daugumų Hali pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
’r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
ikelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
ipaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu 'sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvei ir jos žmonių gerovei, siekiant riruotino lie
tuviškų reikalų renesa^^.
CMNUOJA: Chlc>go|« Ir Kanadoje metarra — $30.00, pvwl metų — Į1CM, 

trims mirt, — $$-50, vienam men, $3.00. Klfo*e JAV viefeea mefama 
— $24.00, metų — $14.00, vienam min. — $2-50. Užsieniui 
•e — $31.00 metama, lutlpažlnlmul siunčiama iivalfy RemekaaMi

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

SLA — jau 30 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip ŠEPrYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoča gy^’y* 
bes apdraudę Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVID^ijimG darbus.

Ėuvo narys Amerikos Lietuvių 
Dailininkų Sąjungos. Velionio 
mirties priežastimi buvo snie
gas, kai jo mašina įstrigo. Mato
mai, gavo širdies smūgį. J

— Ponia Antanina Maggenti 
iš Smnmit, Jlt, neatiaidi-kovo- 

Petras Malėta*atsiuntė $3. Tesitoja už Hetuvių teises, gydosi 
apylinkės .tautietis južsisakė Nau |Loyola,'UgoniHėje. Jos sveikata 
j ienas 3 mėn. tinkamesniam su
sipažinimui, todėl pavardės pra
šė neminėti. Dėkui visiems. Vi
si skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti. Visi 
lietuviai kviečiami su jomis su
sipažinti ir užsisakyti. Platini
mo vajaus proga Naujienos $iun 
čiamos susipažinimui 2 savai
tes nemokamai.

3, KAZE BRAZDZIONYTE, 
ta j PROGRAMOS VEDĖJA

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

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

— Leonardas Šulcas iš Dear
born Heights. .Mich., platinimo 
vajaus proga tapo Naujienų skai 
lytoj u. užsisakydamas jas vie- 
neriems metams. Prieš 10 die
nu jo geras draugas atkreipė 
mūsų dėmėsi, kad p. Šulcas yra 
jautrus lietuviškiems reikalams 
ir lietuviškai spaudai, todėl pra
šė jam siusti Naujienas susipa
žinti. Nors dėl blogo oro ir ne
rangių paštininkų gaudavo ne
reguliariai. tačiau jis teigiamai 
įvertino Naujienų pastangas ir 
jas užsisakė vieneriems metams. 
Dėkodami už skubų ir teigiamą 
reagavimą

Didžiausio* kailiu 
poiirinkima*
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BEST THINGS IN LIFE




