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SOVIETU SĄJUNGOJE
Haldemanas duoda 

vietas ir vardus
.Natalijos Solženicin, Aleksan miesto kalėjimą, nepažįstamam 

dro Solženicino žmonos, 
ištraukos pasakytos spaudos j Dabar kaliniui leildžiama 
konferencijoje, New Yorkę, va- penkių kilogramų
.sario 3 dieną, kurios metu buvo metus, ir tai tik po to, kai jis' mo pareigūnas Boris Davydov 
kreipiamasi į Sovietų Sąjungos 
valdžią, kad būtų ‘išleisti iš ka
lėjimų Aleksandras Ginzburgas [

WASHINGTON, D. C. — Bal 
kalbos J kaliniui — tai buvo tradicija, tųjų Rūmų štabo viršin’nkas II. 

tik: R. Haldeman tvirtina, kad auk- 
siuntą per į štas sovietų Valstybinio saugu-

pusę 'savo' bausmės yra atli
kęs...

šiuo metu sovietų slaptoji po- 
ir visi kiti politiniai kaliniai. • licija stengiasi sužinoti šelpia- 

...1974 metais,, po ištrėmimo mųjų pavardes ir kartu bando 
iš Sovietų Sąjungos, Solženici- šmeižti fondą ‘šveiracijoje, da
nas įkūrė Šveicarijoje Rusų So- lindami 
cialinį Fondą, kuriam jis paau- Vakarų spaudos atstovams...

. kojo visus pinigus, gautus ūži Fondo 
kuygą “Gulago Archipelagas”.

’ To fondo valdytojas Sovietų Są
jungoje buvo Aleksandras Ginz 
burgąs, kuris šias pareigas ėjo 
trej us - metus. — iki buvo suim
tas. -Per tą laiką fondas padėjo 
šimtam politinių kalinių šeimų, 
nekreipdamas. dėmesio .į- gavė
jo- tautybę, įsitikinimus ar reli
giją' ‘k N f ’ '

šelpiamųjų tarpe buvo rusai, 
ukrainiečiai, ’lietuviai, žydai,

• vokiečiai, armėnai, gruzinai, es
tai ir totoriai bepriklausė ru
sų ortodoksų, mahometonųbap- 
tistų -ir- kitoms religinėms ben
druomenėms. Vienintelis šelpi
mo kriterijus — jo reikalingu
mo laipsnis;'Ginzburgas turėjo 
tas išimtinas savybes, kurios 
yra reikalingos "atliekant- šį taip 
sunkų ir pavojingą darbą, žiū
rėjo, kuris berniukas sirgo, ko
kių vastų jam reikėjo,^ kokiai 
mergaitei trūko šiltų drabužių, 
kuri žmona neturėjo pinigų pa
siųsti vyrui siuntinį ir'kam tru
ko pinigų traukinio bilietui nu-

' pirkti kad galėtų aplankyti ka-. 
liiif’stovykloje. Norš Ginzbur
gas pats sunkiai sirgo, jis visuo 
met-turėjo laiko kitiems.

Dirbdamas šalpos darbą, jis 
buvo nuolat sekamas, jo kores
pondencija buvo sulaikoma ir 
jo namas nuolat krečiamai 
1977-tų metų vasarį jis buvo 
saugumiečių suimtas. Norėčiau 
pastebėti, kad kaip tik saugu
mas tvarko tuos reikalus: įro
dymas, kad mūsų krašte gera
darystė visuomet buvo laikoma 
pavojinga valstybei. Komunis-1 koje dolerių vertė ir vėl nukri
tai kovojo prieš labdarybę 60 to keliais centais.
metų... Mūsų laikais kalėjimų' 
prižiūrėtoj ai užleidžia šunimis i 
žmones, kurie- drįsta prisiartin
ti-prie kalinių kolonos, kad duo-

• tų jiems duonos gabalą, ir lei
džiama net į juos šauti — “hu- 
manizkas” sovietinis leidžia tai 
daryti.

Senais laikais nė viena našlė 
neatsisėsdavo prie velykinio sta 
lo, .pirma nenunešus maisto į

anonyminius laiškus

valdytojais Sovietų Są 
jungoje dabar yra Ginsburgo 
žmona Irina ir Sergėjus Khodo- 
rovičius... žmonės laisvam pa
sauly sunkiai supras, kaip gali
ma būti persekiojamam už lab
darybe. Kodėl taip yra? Tai yra, 
nes komunizmas yra priešas bu 
manizmo, taippogi jis kovoja 
prieš bet. kokią religiją ir pasi
gailėjimo sąvoka jam nesupran
tama..

Už tai Ginzburgas buvo suim 
tas. Už tai jis laikomas kalėji
me visus metus be teismo, visi
škai izoliuotas. > šimtai žmonių 

! apklausinėjami, grasinami duo- 
! ti klaidingus paliudymus. Ir už 
tai jis bus teisiamas. Nežiūrint 
kokie kaltinimai bus surasti, ne 
žiūrint koks teismo sprendimas 
bus surežisuotas, tai bus komu
nizmo teismas prieš žmonišku
mą... (Elta)

Į paklausė valstybės departamen
to pareigūno William Staenna- 
no, ką-galvotų Amerikos vy-| 
riausjrbė, jeigu Sovietų Sajų n-' 
ga atomo bombonrs išgriautų1 
Kinijos atomo dirbtuves. Staer-I 
manas -tais laikais buvo specia
listas- Kinijos komunistų judė-t 
jimui vertinti. Jis pasakė, kad 
vyriausybės nuomonės nežinąs, 
bet tolimesniame pasikalbėjime 
su Davydovu pareiškė, kad tai 
būtų pasaulinės taikos ardy
mas. Tai buvęs pirmas pasikal
bėjimas.

Haldemano knyga sukėlusi di 
delį susidomėjimą ir kontrover
sijas. Knyga dar nepaleista kny 
gų rinkon, bet stambesnių laik
raščių redakcijos, sumokėjusios 
stambias sumas, jau cituoja 
įdomesnius knygos paragrafus, 
ir didina savo skaitv’tojų skaičių. ( 
Buvęs valstybės sekretorius Wil 
liam Rogers pareiškė, kad jis 
neturėjęs žinių apie Rusijos, ka
rių planus atomo bombomis iš
griauti Kinijos pramonę, bet.ki
ti pareigūnai tvirtina, kad so-' 
vietų maršalai tokį planą turė
ję. Satelitų pasiųstos fotografi-

L

Prezidentas Carteris, patyręs apie įtampa Etiopijoje ir Somalijoje, ten 
pasiuntė specialu atstovą, o krašte įsakė paruošti Įstatymą kasykloms 
perimtu Valstybei perėmus kasyklas, angliakasiams bus Įsakyta grįžti 
i darbą. Dvi dienas ir naktis unijos atstovai praleido Baltuose Rūmuose, 

atmetė_ paskutines kasyklų savininky padarytas nuolaidas.

ĮTEIKĖ GRIEŽTĄ PREZIDENTO RASTA 
ETIOPIJOS DIKTATORIUI

— Įsiveržimas į Somalija išardys pasaulio taiką — 
prezidentas rašo Etiopijos diktatoriui

ABEBA, Etiopija. — David Aaron, specialus prezi- 
penktadienio popietę atskrido į Etiopiją

uvo priindas diktatoriaus Menginstu H. Mariam. Ere
tas buvo trumpas, bet labai aiškus ir griežtas. Be to, 

(stovas žodžiu papildė prezidento praneši- 
lesimas šitaip skamba:

ADIS 
denio Carterio atstovas 
•r tuojau 
zidento ra

mą. Svarbiausias pr

Etiopijos karo jėgų isiver

TRUMPAI Iš VISUR

— Italijos komunistai rei
kalauja, kad krikščionys demo
kratai imtųsi iniciatyvos ir su
darytų koalicinę vyriausybe su 
komunistais. Jie nori parodyti, 
kad kraštui nesudarys jokio 
pavojaus.

— Fordo automobilių bndro- 
vė praeitais metais uždirbo dau 
giau negu bilijoną dolerių. Nie
kad ši bendrovė neturėjo tokio 
didelio pelno.

— Tarptautinėje Europos rin

ANGLIAKASIAI ATMETĖ PASKUTINES
KASYKLŲ SAVININKU NUOLAIDAS

Prezidentas Carteris ruošia planus kasykloms 
perimti, įsakys darbininkams leistis į kasyklas 

WASHINGTON. D. C. — Angliakasių unijos atstovai, gavę 
•ytas nuolaidas, jas perskai-

—Alpių kalnuose pradėjo tirp- 
į ti sniegas ir kristi žemyn. Dide
lis sniego gniužulys jau užspau
dė du turistus, kritimo metu ne 
pajėgusius pasislėpti, šveicarų 
valdžia sįupėjo pašliužininkus 
apie pavojų.

— Suomijos premjeras Kate
ri Sirza atsistatydino. Jo ka
binetas negalėjo susitarti, ko
kiu nuošimčiu nuvertinti dabar 
tinę suomių markę. Ministe- 
riams nesusitarus, pasitraukė 
visas kabinetas.

. KALENDORIUS

Vasario 20: Prez. Washingtono 
gimtadienis, Amata, Fleuterijus, 
Aksuolė, Mintigeidė, Visginas, 
Borrikis.

Saulė teka 6:42, leidžias 5:47.
Qrts: Saulėtas, bet laitas.

i žimas į Somaliją pakenks . viso! 
Į pasaulio taikai, — todėl prezi- į 
dentas prašė diktatorių im-- 
tis priemonių, kad pirmyn besi- j 
veržiančios Etiopijos samdytos 
karo jėgos neperžengtų buvu
sios Somali jos teritorijos ir ne
bandytų artėti prie vadinamo Į čiuota. kad (nojatr^po karo so- 
Rago iškyšulio.

Prezidentas Carteris nutarei 
pasiųsti specialų pasiuntinį 
Etiopiją, kai atėjusios žinios pa 
šakojo apie nepaprastai įtemp-l 
tą padėti ne tik pačioje Adis' 
Abeboje, bet Rago iškyšuly
je. Trečiadienį pulk. Mengistu 
pareiškė, kad jis rengiasi nu
traukti santykius su Amerika. 
Jis pareiškė; kad amerikiečiai 
teikia pagalbą somaliečiams, oi 
ne Etiopijos vyriausybei. Egip-’ 
to teikiamus ginklus ______
čiams jis skaito Amerikos ginkį^,en’ bego tuojau nuverhis ca 

rą. o kitiems teko bėgti, kai 
krašte įsigalėjo komunistai. 
Rusijon buvo išvežti Vakarų 
Europoje gyvenusių emigrantų 
vaikai. Daugelis žuvo pakeliu- 
je į prievartos darbo stovyk
las, o dar didesnis jų skaičius 
gyvybės neteko pirmais me

dė jimas privertė prezidentą Carl ta*s- nehu\o priprato prie 
terį imtis skubiu priemonių naul^io, bildo- troškdlio ir la- 

’ bai jau žiauraus elgesio.

Stalinas parsivežė 
du milijonu rusų
LONDONAS. Anglija.

j Dabar jau gana tiksLbd^apskai'^

j vielų jaukei, j a ir kareiviai Eu- 
sųrankidjo du inilijo-

71 pus žmonių, kurie užpildė tuo 
melu veikiančius sovietų pric-

i vartos darbo lagerius. Tame 
skaičiuje buvo Rusijoje gyve
nusieji ir Vakarų Europon pa 
lekusieji rusai.

Vieni buvo patekę, vokieėiii 
nelaisvėn, kiti buvo vokiečių 
išvežti įvairients prievartos dar 
hams, o tretieji buvo pabėgę 
iš Rusijos tuoj po Rusijoje ko- 

soroalie-i nu,n’slU padaryto perversmo.

lais. siunčiamais Į Etopiją pa
gal Amerikos užsakymą.

Prieš savaitę Amerikos karo 
laivas išplaukė Į Raudojąją jūrą, 

į kad galėtų stebėti, ką sovietų

jos rodė, apie sovietų karo jėgų į pašutinęs kasyklų savininkų padarytas nuolaidas, jas perskai- 
koncentracijas Kinijos pasie- vienišiai atmetė. Prezidentas Carteris pasikvietė anglių
- ' kasyklų savininkus ir angliakasių unijos atstovus, juos visus už- karo i^vaHrTėktuvai^daro Etionyje.

Apie žiaurius tėvus 
savo vaikams

darė Baltuose Rūmuose ir iki penktadienio liepė susitarti, bet at
stovai nesusitarė. - .

pi jos teritorijoje ir erdvėje. So
vietų karo laivų ir aviacijos ju-

Jeigu angliakasiai nepradės 
darbo, tai keliose valstijose su-q 
sidarys anglių stoka, stabdanti

, krašto pramonę, susisiekimą ir 
, prekybą.

Pasinaudos pavojaus metu 
įstatymais

Atrodo, kad prezidentas Car- 
[ teris, pamatęs angliakasių uni- - 
i įjos vadovybės užsipyrimą, nu-i 

tarė pasinaudoti veikiančiais Įs-
■ tatymais anglims tvarkyti. Pre- 
► zidentas nori, kad kongresas pa- 
[ tvirtintų jo prašomą projektą.

Jis nenori turėti naujų konflik-I 
tų su kasyklų savininkais ir ang Į 
Hakasiais. Atrodo, kad kongre-! 
so atstovai patvirtins preziden
to projektą ir leis jam perimti

J kasyklas.
j Prezidentas paskirs • vieną 
Į žmogų visai anglių kasimo pra 
įmonei tvarkyti. Valstybė nega- 

WASHINGT0N, D. C. — Pa** K leisti, kad šitas konfliktas pa
što viršininkas Benjamin Bai-1 kenktų pramonei bei susisieki- 
lar, padaręs kelias svarbias re-į m ui. Dabartiniu metu jaučiama 
formas pašto žinyboje, atsista-j energijos stoka. Vyriausybė ne- 
tydino iš savo pareigų. Jis tvir- Jgali leisti, kad šitokiu būdu pa
tina, kad dabar paštas jau esąs«tys amerikiečiai dar energiją 
geresnėje būklėje, negu buvot mažinu.
prieš tris metus. Be to, pats| 
Bailar norįs pereiti į privačią, »- 
pramonę, užsidirbti daugiau pi
nigų. Dabar jis į metus gauda* knygoje tvirtina, kad katalikai 
vo 63,000 dolerių, bet privačioje Vakarų Europoje nesipriešina 
pramonėje jis tikisi uždirbti 
daugiau. Kėlios bendrovės jau

Rhode Island universiteto so
ciologas Richard J. Gelless pas
kelbė savo tyrinėjimų išvadas, 
kad motinos dažniau , negu tė
vai fiziškai baudžia savo vai- 
bus, berniukus labiau, negu 
mergaites. Baudimų daugiau 
gauna vaikai tarp 3 ir 5 ir tarp 

115 ir 17 metų amžiaus.
Kalboje Atstovų Buto (Hou

se) mokslo ir technologijos sub 
komisijai Geltes pasakė, kad 
apie 3 iki 4 milijonams vaikų jų 
tėvai sppyrė, kando arba mušė, 
o 900,000 iki 1.8 milijono vai
kams bandė durti arba šauti. 
(Sun-Times: vas. 17 d. World / 
nation). i

— Kubos teroristų grupė pa
sigyrė, kad josios nariai išsprog 
dino Aliaskos didįjį vamzdį. Jie 
nesako, kuriais 
padarė.

— Amerikos 
lėktuvai ieško

sumetimais tą

PAŠTO VIRŠININKAS 
ATSISTATYDINO

karo avarijos 6
plūdės, pateku-' dabar jį kvietė. Jis dar nežino, 

sios į Golfo srovę. Plūdėje buvo kūną pasirinks, bet greičiausiai 
iš Kentucky pabėgęs 17 metų eis Gipso bendrovės administra* 

-- \v djon.berntukaA.

Haldemano žinias i
Maskva, Rusija. — Sovietų

• žinių agentūra paneigė prezi- 
I dento štabo viršininkas Haldema 
! no knygoje paskelbtą žinią apie 
1 sovietų valdžios norą 1970 me
tais atomo bombomis išgriauti 
Kinijos atomo dirbtuves ir svar 
besnius pramonės centrus.

Tass tvirtina, kad sovietų val
džia niekad nesirengė Kinijos 

j bombarduoti atomo bombomis 
|ir griauti jos pramonę. Sovie
tų valdžia tiktai norėjo patirti 
amerikiečių nusistatymą šiuo 
reikalu.

jam konfliktui išvengti.
Somali jos kontroliuojamas Ral 

go iškyšulys turi nepaprastai 
didelę strateginę svarbą. Rago 
iškyšulys kontroliuoja Adeno 
vandenis, vedančius į Suezo ka
nalą ir Raudonąją jūrą. Rago 
iškyšulio uostas ir ten Įreng
tas aerodromas gali ne tik sek
ti į Suezo kanalą, bet ir i Rau- 
dojūja jūrą plaukiančius lai
vus.

. Pulk. Mengistu Mariam, pra
dėdamas puolimą 1....... .......

Rusų Sloga plinta

— Jėzuitas AL Malachi savo

komunistų partijos pastangoms 
siekti valdžios. Jėzuitai supran
ta, kad komunistai eina prieš 
katalikų tikėjimą, bet yra bejė
giai tinkamai pasipriešinti ar- 
Ujančtam blokui.

ATLANTA, G A.—r- Ligų Kon
trolės Centro žiniomis, rusiš
kos slogos, pavadintos. A-USSR, 
virusai jau paplito 15. valstijų 
ir Kolumbo distrikte. Ta sloga 
kabinasi beveik išimtinai prie 
jaunųjų, mokyklose, kolegijose 
ir kariuomenės bazėse.* ir jau

Kali-
. Colorado, Del va re. 

Marylande. New Jersey, New 
Yorke, Ohio, Pensilvanijoj, Ten
nessee. Texas. Wyominge, šiau
rės Dakotoje ir Pietų Karoli
noje.

dėdamas puolimą Harare fron- spėjo pasireikšti Illinois, 
te, pareiškė, kad Etiopijos ka- fornijoje.
riai privalo “Išlaisvinti” visas 
žemes, savo laiku priklausiusias 
Etiopijai. Yra pagrindo many
ti, kad Mengistu turėjo galvoje 
ir Rago iškyšuli, kuri siunčia
mos karo jėgos turės atsiimti. 
Savo laiku Somalija priklausė 
Etiopijai, bet neseniai gyven
tojai pasisakė už nepriklauso-

' Pakelia doleriais, 
nuleidžia centais

White Plains. N.Y.—Didžiau
sioji Amerikoje kavos spirgini-’mali ją pavergė Etiopijos 
mo į 
pasiskelbė sumažinanti

Chicago Sun-Times ir Chi
cago Daily News bendrovės ri
ce?-; dentas Emm it Delmond, 
dirbęs šiems laikraščiams 30 
metų, nuo balandžio 1 dienos at
sistatydina iš pareigų. Planuo
ja išeiti pensijon.

Prieš kelis šimtus metų So- 
I .THICl LAVJC fC,ULĮ- . iHAHją 1 • v I' • P‘J karo
Įmonė General Foods CorpJjėgos. Dalis somaliečių pajėgė

Max- tvarkytis nepriklausomai, bet 
well House kavos kaina po 3 cen didesnė Somali jos teritorijos da 
tue svarui urmu perkant. Tad lis pasiliko Etiopijos karaliaus 
dabar Maxwell maltos kavos Į kontrolėje Didelės Agadeno pro 
svaras, vietoje $3.21. perkant į vincijos gyventojai kibą soma- 
kainuos $3.18. [liečiu kalba. Partizanams buvo

lengva su sikalbėt i i r 1 ai mėt i di - 
džiausiu? plotus, savo laiku pri
klaususius Abisinijai.

Sovietų atstovai užtikrino 
prezidentą, kad rusų ir Kubos 
karo jėgos nesiverš į Somaliją, j tūkstantis sovietų patarėjų ir 
bot prsrid antas rado roikrio pa- jkarįninkų.

— Diktatorius Mengistu. ku
biečių padedamas, nori išnai
kinti bet kokią opoziciją karino 
menėje ir policijoje. Politinėms 
partijoms uždrausta veikti vi
sam a krašte. .

—Praeitą ketvirtadienį gero
kai nukrito akcijų vertė.

siųsti specialų pranešimą pa
čiam diktatoriui., šį kartą siun
tė ne diplomatą, bet saugumo 
patarėjo Brzezinskio patarėją 
Aaroną. šeštadieni^ praneši
mai sakė, kad Etiopijoj jau bu
vo 5,000 Kubos karių ir visas



III metaj

Šventadienis (Angį, piešinys)M. ŠILEIKIS

woman

komunikatą 
ma Stalinui.

3. Savo Fordo automobilį ski
riu brolvaikiui Vytautui Leonai- 
čiui.

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATES

1. šiuo atšaukiu visus testa
mentinius dokumentus, anks
čiau mano padarytus.

2. Pavedu savo testamento 
vykdytojui apmokėti mano sko
las ir laidotuvių išlaidas tuo
jau po mano mirties, kaip tai 
galima atlikti.

’ryti, jei jis mano, kad darbda- 
i vys prasižengia su Federaliniu 
• Uždarbiu - Valandų įstatymu?
I . ‘ - ■ IL B.

Kazimieras Jonaitis, gyv....
Juozas Titas, gyv.,._„..........
Alekasndras Alatjošas, gyv.

“Lietuvos žinios” 40. 7. 26. Nr. 168-9 skelbia apie 
darbininku susirinkimus ir sveikinimus “Liaudies Sei-, 
mui”. ■' f

‘Lietuvos žinios” 40. 7. 3L Nr. 172 'deda reparttža 
apie delegacijos išvykimą ir vedamąjį “Savuosius Krem
liau palydėjus”. 1 ■ .

“XX Amžius” 40j7.\3i;Nr.l73^^:^i/‘ii>i|ia- 
vo saulės parvežti” ir išvažiavimo vaizdas "stotyje. L '

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 31. Nr. 179 -deda vedamąjį 
f riTH n A VoK/sriA^ ” ’ a

Vilniaus Balsas” 40. 7. 25. Nr. 174 skelbia ELTOS 
Kauno darbo žmonių mitingo sveikim-

“XX Amžius” 40. 7. 27. 'Nr. 170 apie Anna Luise 
Strong viešnagę nuo liepos 4 d. Lietuvoje.

XX Amžius” 40. 7. 30. Nr. 172 deda delegacijos į 
Maskvą atvaizdus. " X-

•i. Visą mano nuosavybės li
kutį, kas bebūtų, turto ir kur 
jis bebūtų, skiriu savo seseriai 
Antaninai.

Ar gali nedarbingas asmuo 
dirbti daliną laiką?

KL Pauškinkite ar nedarbin
gi asmenys, gaunantieji soc. 
see. čekius, jausdami kiek susti
prėję, gali dirbti dalinį darbą, 
neprarasdami gaunamų pašal
pų? ‘ T. B.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savvegularty!

-..w

“Aš, Leonas Leonaitis, gyve
nantis Chicagos mieste. Cook 
apskrityje, būdamas sveiko 
proto ir atminties, žinodamas 
šio gyvenimo nepastovumą, da
rau, skelbiu ir deklaruoju savo 
paskutinę valią ir testamen-

Kteusimus ir medžiagą siysli: 4436 So. Washtenaw Ave., Chicago, jit 60632

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 24. Nr. 173 skelbia ELTOS 
komunikatą apie komisiją konstitudijai paruošti,. Ged
vilo, Mickio, Pakarklio ir kt kalbas. J.

“XX Amžius” 40. 7. 24. Nr. 167 “Liaudies Seimo” 
sveikinimai Stalinui, Molotovui, delegacija į Maskvą, su
dėtis ir paveikslas, “Liaudies Seimo” pagerbimas ir Pa- 

ats. ieškinį dėl pilnai neiš- leckia kalba, “Bravda” apie Baltijos valstybių susoviefi- 
mokėto uždarbio,reikia iškelti mmąn. _ **
dviejų metų laikotarpyje, skai
tant laiką nuo tos dienos, kai 
darbdavys turėjo mokėti už
darbį ir jis atsisakė išmokėti.

ATS. Iš gauto ir laikomo pas ' 
save įmonėj vaiko amžiaus pa
žymėjimo. Amžiaus ar darbo 
pažymėjimas (age or employ- 
met cerfiticates) - yra išduoda
mi pagal vietos valstijos įsta-1 
tymus (States laws), paprastai’ 
vetos mokyklų tarnautojų, iš
skyrus keturias valstijas. Fede- 
raliniai pažymėjimai yra išduo
dami Mississippi. South Caroli
na, Idaho ir Texas valstijose.

KL. Kokius rekordus darbda
vys turi laikyti pagal Federali- 
nį Darbo ir valandų įstatymą 
-(Federal Wage and Hour.) ? I. J.

ATS. Darbdavys turi laikyti J 
tokius rekordus, kuriuose pažy
mėta vardas, pavardė ir adre
sas kiekvieno darbininko, jo 
gimimo data, jei jis jaunesnis, 
negu M metų amžiaus, darbo 
valandos ir jo uždarbis, įskai
tant savaitinis uždarbis, kada 
antvalandžių apmokėjimas rei 
kalaujama mokėti ir kt

Quarterl 
OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO /3/4%

22U WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS

Pxtsx KazamasOLM, Phone t Vbflnta 7-7747

HOURS t Mon. Tue.Fr 1.9-4 Th or. 9-8 Bat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tetari)

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 18. Nr.167 skelbia ELTOS 
komunikatą apie balsavimo rezultatus ir “Liaudies Sei
mo” atstovų sąrašą.

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 18 Nr. 167 skelbia ELTOS 
komunikatą apie Kauno mūrininkų susirinkimą, kuria
me statybininkų profsąjungos valdybos narys Bumeika 
pasakė gana įdomią kalbą. ‘

“Lietuvos Žinios” 40. 7. 19 Nr. 162 aprašo Kauno 
spaudos darbininkų susirinkimą, kuris nori, kad “Liau
dies atstovybė išklausytų liaudies reikalavimų ir prašy- 
:ų priimti Lietuvą į Didžiąją Sivietų Sąjungą”.

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 19 Nr. 168 skelbia ELTOS 
komunikatą, kad “Kariai reikalauja, kad Lietuva butų 
Socialistinė Respublika”.

“Lietuvos žinios” 40. 7. 18. Nr. 161 skelbia liepos 17 d. 
įvykusio Kauno senamiesčio darbininkų susirinkimo rei
kalavimą “Kuo greičiausiai turi būti įgyvendinta Stali
no konstitucija”. ;> •

“XX Amžius” 40. 7. 19. Nr. 163 skelbia iš Vilniaus 
savo korespondento pranešimą, kad Vilniuje gausu mi
tingų ir kad “Liaudis reiškia savo pageidavimus”.

"XX Amžius” 40. 7. 20. Nr. 164 skelbia Vyr. Rinki
mų Komisijos duomenų lentelę, iš kur matyti, kad Kauno, 
Telšių apygardose balsavo per 100% (?7).

^‘Lietuvos Žinios” 40. 7. 20. Nr. 163 skelbia “Liaudies 
Seimo susirinkimo komisijos sudėtį ir karių mitingo re
portažą, — ELTOS komunikatą, taip pat ELTOS komu
nikatą, kad krašte vyksta mitingai ir reikalauja Lietuvą 
prijungti prie SSSR.

“Vilniaus Balsas” 40. 7. .20. Nr. 169 deda Cvirkos 
straipsnį “Kodėl mes ir norim dėtis į Sovietų Sąjungą”, 
Vilniaus darbo žmonių nutarimus ir vedamąjį “Remki
me darbo tarybas”. 4

“XX Amžius” 40. 7. 22. Nr. 165 aprašo “Istorinį Sei
mo posėdį” ir Vilniaus KP komjaunimo "denymPrarijąs 
su reikalavimu, kad Lietuva būtų įjungta i SSSR. ■■4

“Lietuvos Žinios” 40. 7. 22. Nr. 164 apie seimo posėdį ra.

lietuvių lalkraiaų, švietimo 
bei labdaros ptaisų.' pr. š.

KAIP PAČIAM PARAŠYTI 
TESTAMENTĄ

Šiuo kartu patieksiu porą pa
prastu testamentinių 
džių.

Ners ir reikalo sekti 
ną kitą pa' yzdi pažodžiui, 
čiau pavyzdys liūtų kaip ir 
rouis nuosavą testamentą 
člam pasidaryti.

Kiekvieno asmens testamen
tas gali būti daugiau smulkmes- 
nio pobūdžio ar gali turėti dau
giau punktų, negu mano čia 
nurodyti.

Testamento pradžioje pavyz
džiui gali būti rašoma taip:

Liudininkams dalyvaujant ii 
matant, aš šiuo pasirašau —

Leonas Leonaitis.
1978 m. vasario 16 dieną.”

“•Pasirašome, skelbiame.
čia yra minimo testatoriaus Le
ono Leonaičio paskutinė 
ir testamentas, sudarytas mūsų 
akivaizdoje, jam prašant ir jam 
dalyvaujant 
mums visiems, mes čia psirašo-j 
me savo pavardes kaip liudinin-i 
kai, kad Leonas Leonaitis buvo 
pilno proto ir laisva valia pasi
rašė testamentą:

KL. Malonėkite pasakyti ar 
las galiu nusirašyti išlaidas, iš- 
Į mokėtas už asperiną, nuo kosu
lio vaistus, burnos plovimui me
dicinišką vandenį (mouth wash) 
ir deodorontų preparatus? M.C.

ATS. įPirmuosius du vaistus, 
galite nusirašyti iš savo paja
mų, kaip medicinos išlaidas, ta
čiau kitų dviejų—negalite. To
dėl jūs turite vaistinėje prašy
ti dviejų .sasakitą, kuriose būtų 

■ išvardinti/ vaistų pavadanimai.
KL. Ar vaikų darbo tvarky

mo nuostatai pramonės bei pre 
kybos įmonėms -taikomi taip 
pat ir ūkininkams (farme- 
riams? F G.

metų amžiaus žemės ūkio (far- KL. -Ar yra nustatytos; spe
nių) darbams mokyklų pamokų cialios formos, kurias darbda- 
laikotarpyje. šie nuostatai ne- vys turi naudoti rekordų ve- 
liečia pačių nkrornku - vaikų-, dir-'dimui? Ed. S.
bančių nuosavus ūkiuose. i Nėpa specIaliŲ

KL. Pasakykite, kokio am- formų, darbininkų rekordų vedi- 
žiaus turi būti vaikas, kad ga- mui. Įstatymas reikalauja tik- 
lėtų dirbti po mokyklos pamokų, tai sužymėti tam tikras žinias, 
žemės ūkyje (fanuose) ?

ATS. Nėra nustatyto am- Į 
žiaus minimumo pagal “Fair j 
Labor Standards” įstatymą, ku 
ris tvarko darbą-žebės ūkiuose 
po mokyklos pamokų.

'KL. Kaip gali darbdavys pa
tikrinti nepilnamečių amžių?

. D. L.

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

ATS. Betkas, tarnautojas, dar
bininkas, gali kreiptis į Darbo 
departamento Uždarbių - valau- 
dų^skyrių. Besikreipiančio var-j Gedvilo kalba ir reportažai iš ^seimo” posėdžiu 

idas ir pavardė bus laikoma pas-į j
įlaptyje. Jei yra būtina, skyriaus i Lietuvos Žinios 40. 7. 24. Nr. 166: Liaudis reiškia 
atstovas praveda tyrinėjimą ir 
skundėjui pranešama to rezul
tatai. Informacijos gautos laike 
tyrinėjimų taip pat yra laiko
mos paslaptyje.

KL. Ar yra pasenėjimas iš
kelti ieškinį r dėl pilnai- neišmo- 

i keto uždarbio? R. V.

“Lietuvos Žinios” 40. 7. 26. Nr. 168 skelbia ELTOS 
komunikatą apie uždarytų draugijų turto perėmimą.

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 2&. Nr. 175 skelbia LKP Cent 
ro Komiteto atsišaukimą “Į visus Lietuvos darbo žmo
nes!”, “Tasso” komunikatus apie įvykius Baltijos kraš
tuose ir jų reikšmę, vedamąjį “Internacionalinis turinys, 
nacionalinė forma”.

OJ. Į kurias nustato Wage-Hour sky
riaus taisyklės, 516 dalyje. Tas 
taisykles galima gauti nemoka
mai Darbo departamento raš

tinėje. į š0> “Tai buvo milžiniško džiaugsmo simfonija, nepap-
KL. Ką gali darbininkas da- į rastos laimės poema, tai — pergalės himnas”

“Vilniaus Balsas” 40. 7. 22. Nr. 171: “Lietuva — 'So
cialistinė Sovietų Respublika*. < - - - • ■ '

“Lietuvos Žinios” 40. 7. 23. Nr. 165 “Dar tokio.sei
mo nebuvo”. ' ■/ v > / V

Testamentą galima rašyti ir 
savo gimtąja kalba — lietuviš
kai, bet JAV-bėse rašoma ang
liškai, kad tvirtinant teisme 
(Probate court) nereiktų turė
ti vertėjo.

Nors galima testamentą pa
rašyti ir pačiam, bet, žinoma, 
visada bus tiksliau, jei tą atliks 
patyręs teisininkas - advokatas. 
Svarbu tik testamento „sudary
mo neatidėlioti. Jau daug mili
jonų lietuvių sunkiai uždirbtų 
pinigų pateko į kitas rankas 
vien tik dėl to, kad laiku nebuvo 
sudarytas testamentas. Ruošiant nuostatai. Ūkininkai negali sam 
testamentą nereiktų užmiršti ir dyti vaikų, jaunesnių negu 16

ATS. Pagal veikiančias soc. 
see. vadinamas “Trial work pe
riod” taisykles, endarbingam as 

kad]meniui leidžiama patikrinti sa- 
o pajėgumą darbui^iors jis dar 

valia >’ra nedarbingas; jis gali gauti 
mėnesinius pašalpos čekius.

Soc. see. atstovas pažymėjo, 
dalyvaujanti kad nedarbingi našliai ir našlės 

negali gauti "Trial work” laiko
tarpio.

Per mėnesį toks nedarbingas 
asmuo gali uždirbti iki $50į

lą būti mano testamento vyk 
dytoju, o jam negalint tų pa 
reigų eiti — skiriu Romą Rimtį 
testamento vykdytoju antrinin- 

pavyz-lkti (angliškai vadinamu co- 
f executor).

vie-
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AGITPROPAS IR JO TALKININKAI
Sovietiškojo komunizmo ek- ti atskiras gyvenimo ir viešo- 

spertas Waldemar Guriau savo sios veiklos sritis, pvz.: spaudos, 
knygoje “Bolshevism” aiškina filmų, radijo, literatūros, moks 
kad bolševizmas yra tam tikra lo, meno (teatro, muzikos, ta- 
pasaulinė, socialinė ir politi
nė religija.

Tos religijos išpažinėjai bol
ševikai siekia iš pagrindų pa
keisti visa žmonijos sodai nį ir

FLORIDOS GUBERNATORIUS PRIMENA
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

pybos), švietimo, jaunuomenės 
auklėjimo, sporto, partinio švie 
timo ir k t.

Tų skyrių vadovai yra puikiai 
savo darbui paruošti, ypač gi iš-

politinį gyvenimą. Jie reikalamI studijavę žmogaus psichologi
ja, kad ržmogus vergiškai jų!ją ir žiną būdus bei priemones, ii . • . • • *. . .klausytų visose jo gyvenimo sri
tyje, netgi ir dvasinėje srityje.

Boleviškiniai despotai plati
na savo religiją visomis prieme
nėmis, didžiausiu fanatzmu. 
Visas kitas doktrinas ir religi
jas, jie laiko herezijomis ir sie
kia jas sunaikinti. Pagal juos, 
visame ] 
patapti tik jų viena religija 
bolševikinė valstybė.

Savo .religiją bolševikai plati- kiekviename krašte 
na, pirmiausia, primesdami ja!”os- 
žmonėms jėga, smurtu. Įbruk-: Todėl Agitpropas k:ekviena:n 
darni teroru. Kur to negali pa- kraštui paruošia ir vykdo vs1 
daryti, jie platina ją sava pro-(skirtingas propagandos progra-! . 
paganda, ‘ mas. Pvz., yra skirtingas pro.

joagandinis priėjimas prie I/e-į 
tuvOs. La Įvijos ar Estijos žino-- ' 
nių (kurie yra visiškai paverg
ti), skirtingas priėjimas prie jau 
beveik “suvirškintų” Rusijos j 
žmonių, skirtingas prie atkakliai 
besipriešinančių Leskijos ar Ven 
grijos žmonių ir pan., skirtingas 
priėjimas prie užsienio žmonių.

Užsieninę propagandą vykdo 
atskiras Agitpropo skyrius su 
pulkais personalo.

šio skyriaus žinioje yra nsi 
Sovietų diplomatai, visos užsie
niuose veikiančios komunistų 
partijos (aišku, ir lietuviai ko
munistai, kurie, kaip visi ma- 
tome, vergiškai savo viešpačių js tvarko net ir tokias, rodos, 
klauso), visi internacionaliniai!nekaltas sritis, kad niekam nei 
komunistiniai sąjūdžiai ir fron-]j gaiVą neateina tų sričių“šeimi- 
tai, visokios nekalti] vardų drau-*sjnkas”. Pvz., jis siunčia j užsie-

kaip palaužti žmogaus dvasią, 
išplėsti jo sielą, padaryti jame 
dvasinę tuštumą, kad po to bū
tų galima įkvėpti jam bolševi
kinę religiją.

Bolševikinė propaganda vidu
je ir užsieniuose organizuoja
ma ir vykdoma, prisitaikant 

us. j;rie 
gi politinių. O tos 

ypač užsieniuose, yra 
skirt iri

pasaulyje turinti vieš-<Pf*e žmonių ps ekologija 
irlsąlygų, ypač l* . \

Dariaus-Girėno iškapotas užrašas

Juozė Dauge ienė, Palm Beach 
Lietuvių K i ubo sekretorė, alsinu 
tė šią proklamaciją, gautą iš 
Floridos giueniutolėjus:

F ROULAMATiOX

State of i'iorida. Executive De- 
par'amenl 1 aliahassee.

Whereas, the dream of liber
ty susimus e\en those freedom 
-lov’ng people's Hire ighout the 
world whose homelands are 
under the ih<s of foreign pow
ers: and

Whereas, among those liber
ty-loving people are Lithuanian- 
Americans, many of whom have 
chosen Florida as their new 
home; and

Wtiereas. said Lithuc.ihm-

vernor o* th** Shite of 1 'o: ida. 
do iieu bv ]?r 1*\ bruary
1C < :es

I .a 1 111 A.\1A.\
: r’J” XDEXLE DAY

in f lorida a.al do urge al! free 
d un-loving c tizens of the Stab- 
to jam in commemoral on of 
that dav. HO years ago. when 
1 .liiutmans initially won their 
inde; ( /idenee.

In witimers whereof. 1 ha\e 
hereunto set my hand and caus
ed the Great Seal of the State 
of Florida to be affixed at Tall
ahassee. the Capital, this 19 day 
of January in the year of our 

[Lord nmeteen hundred and Se
venty-eight’

Maskvos centre. Kleinliuje (ei! 
rų ir kunigaikščių rūmuose), 
kur sutelktos visas Sovietų cen
trinės įstaigos, veikia ir centr- 
nis bolševikinės agitacijos ir pro 
pagandos. organas, pavadintas 
“Agitprop”. Jis yra labai sudė
tingas, su daug skyrių, poskyrių, 
sekcijų ir kitii padalinių, su gau 
sybe tarnautojų, dargi labai ge
rai paruoštų.

Dieną ir naktį veikia ta di 
džiulė bolševikinės propagan
dos mašina, siuntinėdama bol
ševikinių despotų įsakymus ir 
tvarkydama bolševikinės religi
jos “apaštalavimą” visuose pa
saulio kraštuose.

Agitpropas turi keliolika savo 
pagrindinių skyrių, sakytum, de 
partatnentų, pasiėmusių tvarky-

jos palaiky-i “draugiškiems 
ryšiams’’ su “Sovietų tauta”, 

Į “bendradarbiauti” su Sovietais 
Į kultūros srityje, “skleisti bend
romis jėgomis laikos idėją” ir 
pan.

Atskiriems kraštams yra šia- riams (išskiriant gal tik vieną- 
!me skyriuje specialūs poskyriai kitą) to visai nei nežinant.
• ar sekcijos, pvz.: Prancūzijai,“ Apskritai, Agitpropas bolševi- 
! Švedijai, Japonijai, JAV ir kt. kine propagandą užsieniuose or-1

Veikdamas ankštame ryšyje ganizuoja ir vykdo taip atsar- 
•su savo agentais užsieniuose giai, gudriu, užmaskuotu planu, 

(ypač gi su užsienių komparti- kad sau į talkininkus pritraukia 
jomis ir su gerai užsimaskavu- daug gerų ir esmėje bei dvasio
siomis bolš. propagandos orga- je su bolševikais nieko bendro 
nizacijomis ir pavieniais talki-'neturinčių 
ninkais), Agitpropas bolševi
kinę propagandą vykdo labai 
gudriu, gerai apgalvotu planu.

sų sportininkų ekskursija į Lie- propagandistais) idėjomis (pa- 
tuvą (dargi šiais bolševikinės Isireiškiančiomis dažnai mūsų 
valstybės jubiliejiniais metais) jaunojoje kartoje); savo fanta- 
organizuojama, pirmiausia, pa-! zijomis “išgauti” Lietuvai “sa
gai Agitpropo planą ir direk-

* tyvas, patiems jos organizato-

žmonių (manding 
tokių turime ir PLB valdyboje), 
žmonės talkininkauja Agitpro- 
pui, patys to nesuvokdami.

Mūsų tarpe turime apsčiai 
Agitpropo talkininkų. Kaikūrie 
jų sąmoningai, o kiti gal visai 
ir nesąmoningai dirba Agitpro-

{zijomis “išgauti” Lietuvai 
telitinį status-ą”, atsisakant lais
vės kovos (tą fantazuoja net kai 
kurie, rodos, rimti žmonės, vei
kėjai); sava pasisakymais prieš 
politiką, kaip tokią, taipgi prieš 
mūsų politines partijas (žtūr. 
Jaunimo Kongreso politines re
zoliucijas); mūs politikos vei
kėjų, tautos elito nuvertinimais 
ir niekinimais (žiūr. irgi tas JK 
rezoliucijas); savo žavėjimais! 
tais asmenimis, kurie sužalojo 
mūsų tautos sielą savo bolševi
kiniais raštais ir kalbomis oku
puotoje tėvynėje (netgi ir P u
tinu, kurio laidotuvėse dalyva
vo visa bolševikinė smetonėlė 
su Sniečkų priešakyje) ir t. t. 
ir t. t..

Americans recall with pride their 
Ihomeland’s successful attain

ment of independence in Febru
ary 191X; and

' <.
Whereas, the approxin»ale!y 

25,(Mil) Lithuanians residing i n! 
Florida plan to participate in 
a special observance of the 60th j 
annivei*sary of the day when . 
their homeland obtained inde-’

I pendeuce;
Now, therefore, I, Reubin 

0’1). Askew, by virtue of Hie 
authority vested in me as Go-' j i 1 i
lima gauti pirkti pas autorių ad-Į 
rosiu: P. Stravinskas, (>018 So. Į 
Albany, Chicago,. Ill. 60629,’ 
“Naujienose”, 1739 So. Halsted, 
St., Chicago. Ill. 60608. šios knyj 
gos platinimo reikalu kreiptis: į 
J. Kavaliauskas, 6137 So. Wash- j 
tenaw Ave., Chicago, III. 60629.1

Reubin O’I). Askew, 
(io\ernor

iltest:
eccelary of State

BRANGSTA NAUJOS 
KARO MAŠINOS

WASHINGTON. — “Žemo* 
kainos sprausminiai — F 18 ti
po kariški lėktuvai paskutiniais 
1977 metų mėnesiais pabrango 
2.3 milijonais dolerių kiekvie
nas ir dabar jų kaina yra $18.1 
milijonų už vieną. F-14 Tom
cat — pirmos rūšies kovos lėk
tuvas, kurio kaina iš $19.7 mili
jonų. dabar $29.7 milijonai už 
vieną.

3 Ar vasara, ar žiema, ar nak 
t i s, ar diena — poilsio nėra?

(Durys)

KNYGOS ANGLŲ KALBA

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H, TAMAŠAUSKO

236 puslipiifs su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, 
pyventojus fr gamtą. 1,200 Iletuvišky vietovardžių sąrašas, 
kaina $6.00, minkžti vi Heilą L

Persiundmui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

Knygoc

nius Sovietų mokslininkus (grei

173S So. Halsted St, Chicago, HL 606C8

t čiausia jis buvo atsiuntęs mums 
I ir prof. Kubilių); organizuoja 

mokslo žmonių, vad. “kultūri
ninkų”, - pvz., artistų, daininin- 

Iku, meno ansambliu, baletinin.
kų, netgi, pabrėžiu, ir sportinin- 

‘ kų (!) ekskursijas ir pasirody- 
j [mus užsieniuose. Jis, be to. sa

vos propagandos tikslais kvie
čia ir užsieniečius apsilankyti 
bolševikinėje valstybėje,'bet at- 

r isilankiusius jis suima į savo pro 
' pagandos reples, sakytum, “ša

po darbą, reiškiasi savo žajin-l 
gaiš veiksmais, pvz.: savo ne
vykusiomis paskatomis (būk 
dingos Greimo probolsevikinės 
paskaitos JAV); savo rašymais 
spaudoje (kaip “Vienybėje”, 
nekalbant jau apie grynai ko
munistinę spaudą); savo “re
formų projektais” visokiuose 
“revoliuciniuose” simpoziumuo 
se (kaip Jaunimo Kongrese); sa 
vo draugiškumo demonstravi
mais bolševikų agentams ir aiš-i 
kiems propagandistams (kaip Į

XToriu atkreipti rišu geros va
lios lietuvių dėmesį į Agitpropą 
ir jo veiklą užsieniuose, kad nie
kas nedarytume to, kas pasitar
nauja bolševikų despotinei pro
pagandai.

Nebūkime Agitpropo talki
ninkai!

(Iš Stravinsko knygos “Ir 
šviesa ir tiesa”).

Kur gauti knygą?

Knygą “Ir šviesa ir tiesa” ga-

liėjuai ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS UETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {takos J krašto politiką. 102 psl. Kaina |1.50.

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

NAUJIENOS, 
1735 So. Halsted St, Chicago, HL SOS08

IM

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

viu gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau išvardintomis knygomis 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose,

Kspačlnskis, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačlnskas, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ifiu- 
atruota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LICTUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai imonės pasakė, 95 psL ŠUO. Yra taip pat 
IŽverrta Į anglų kalba.

M. ZoUanko. SATYRINtS NOVtLtK Genialaus rusu rašytojo I 
50 satyriniu novelių, 19© pusL, kaina S2.

D. KuraltU, KFLIONt I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto tr agitpropo propaganda bed 
cfaoaskavlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Pref. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą 
Kaina C2. -

VIocm žamaHI*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PAUAiTtJl. 
M pat Kaina SU0.

Be tr kiti laidiniai yra gannantf
MAUJIINOSB, 17SS Sa. KALSTĖ D ST„ CHICAGO, ILL. 4AM

iTaHwAiaf arba vfaakaM paUv Ir prM#4aaf
laki ar plaksite paHaidą.

-----— —-————- ——- - n f uwana—a—

J. Jt$mln«x, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 
aprašymai paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleist*. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juczxs E. Končius, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos isterijos 
santrauka nuo pat senųjų gTT1^1l iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

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

Dangums šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
ritas knyga? galima įsigyti «txilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaid*.

NAUJIENOS
173S South Halsted Street, Chicago, HL MSM

SALUNIV
1800 So. Halsted St

TURINTI DIDELES ATSARGAS

Pis mu taupom! Jts? pinigai at
bėk* didelius darbus. 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 prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikataį kurie ne
ša iki >

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

___Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį ■ Dėdę Šerną as
meniškai pafino,‘skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūk**, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Irtori- 
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL. kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

M. GvdaH*, POVILAS MILERIS, blografljot bruožai 
pu*1ap<*l ________________________________

Knyga* už»k*nt reikia pridėti Z5 et pašto HUldoma.

NAUJIKNO8.

vo dumplėmis” Įpučia jiems sa
vo bolševikinę dvasią. Yra tik
ra, kad ir dabar ruošiamoji mū

lomiais įpraiymaii, Hlu- 
kalni M.

ALAPlklŲ. Trijų dalhj LJetuvpr

buvo Paryžiuje); savo “bendra
darbiavimo su tautos kamienu” 
(ištikrųjų gi tai su bolševikiniais

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
Įsteigta 1923 metais. T< 421-3070

Įatafgos pletuoee kiemas automobiliams pastatytų

REVITA KNYGA
Nau|l«r»0«v fallma >*vti pulkty knyjy, irvrtet bef kaklą

knvgu talrrfą »r lan+yn*.
Alaktandras PikalnIBdi, MES GRĮŽTAME. Jdomūi Jaunų dienų 

atrimlnlmai Ir įvykiu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina 15. 1

A. PakalnKkls. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių pririmhd- 
ir laiko įvykių Lietuvoje Vokietijoje sprašyrftaL ru<klr> 
tyti į 12 dalių. 296 pat. ritina S5.

Dr. Kriys Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tomaa, Gra- 
tiali viršeli*!*. 336 pat Kaina M00. Minkštai* virš. S5.W 

rrM. V»cl. BlHMIti, SENŲJŲ LIETŲVliKŲ KNy6ų liTO.
KIJA. I dali*. 208 psl-, triit* — K5.00. mlūtftals rtr- 
ietiaia — X2.00; n dali*. 225 paL. Irttta — C.(S. mlnH- 
hrfs rMellali____________________________________ TL»

fUnrfltas Tomas — TerMfavskaa, LIETUVIU;ASIS PAMARYS.
Pakalnės fr La betirps. apskrity« ra 
rtradjomls ir doranėntadja. 338 į 

P. Kronas, TARP IALSVŲ 
partizant; buities romanas 2ST2 puslapiu. Kaina S3.

Janina NarOn*, TRYS IR VIENA, jaunyirtj-f itstminliBaJ

f “ NAUJI INOS, CHICAGO t, ILL, — MOVBAY. FKBRVAKY 20, 1078
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Štromo pasėtos abejonės
Dr. Aleksandras Štromas, baigęs komunistinės Lie

tuvos mokyklas ir Įvairiausius kursus, savo žinias gili
nęs Maskvos universitete ir komunistų partijos kursuose, 
turėjo progos labai gerai pažinti ne tik komunistinę sis
tema, bet ir pačius Įtakingiausius komunistų partijos va- •
dus. Komunistinėmis idėjomis jis susižavėjo labai jau-i. L • „QCtoK0.

kai- u; 4-^ ,-zJa,-^ __ ___ „I w0K - pastaoa.nutis, bet kai pastebėjo, kad tos idėjos praktiškame gyve! 
nime nevykdomos, o už pastangas jas vykdyti žmonės 
persekiojami, tai jis, paklausęs Antano Sniečkaus patari
mo, atsisakė nuo griežtos kovos toms idėjoms vykdyti, 
bet “pradėjo svyruoti”, kaip “svyravo visa komunistų 
▼■ir, , r» ‘ T ^4 z> r> 1 t r. 4- t. z-v z. ~ 5 ' _ __ —
liąų pradėjo tomis idėjomis abejoti, o dar vėliau jis prie 
jų, svyruodamas, prisitaikė ii- padarė didelę karjerą. Jis 
tapo “tarybinės” Lietuvos aukščiausios tarybos pirmi
ninko patarėju.

Seni komunistai tokiai aukštai vietai pasiekti turė
jo rizikuoti savo gyvybe, šeimos laime ir net asmenine 
laisve. Jie privalėjo kovoti, atsišaukimus lipdyti, mitin
guose protestuoti, eiti Į kalėjimus, tuo tarpu jaunam ir 
jau vyresnio amžiaus Štromui to nereikėjo. Jis paabejojo, 
susvyravo kartų su Lietuvių komunistų , partija ir lipo 
aukštyn. Jam sekėsi. Kiti, palipėję nukrisdavo nuo aukš
tos pakopos ir turėdavo pradėti vėl nuo pirmo žingsnio. 
Štromas tokios klaidos nepadarė. Vietoj klaidos, jis iš
siėmė užsienio pasą ir išvažiavo Į Vakarų Europą. Išva- ’ 
žiavo jis “studijų pagilinti”, o kai pateko užsienin, tai 
tapo disidentu.

Turime pripažinti,' kad trumpu laiku jam pavyko 
užsienyje padalyti didelę karjerą. Keliais mėnesiais jis . 
Įtikino pačius veikliausius Lietuvos laisvės veiksnius nau- ‘ 
jomis savo pažiūromis. Jis apvažiavo veik visus lietuvius 
tremtinius ir jiems nešė naujas idėjas ne tik apie pačią ' 
Rusiją, bet ir apie “tarybinę” Lietuvą. Praeitą vasarą jis 
skaitė paskaitą Londonan suvažiavusiems Vakarų Euro . 
pos frontininkams. Suvažiavusiems jis parodė, kad savo : 
temą pažįsta, faktus yra gerai surūšiavęs, ir moka labai 
gerai perduoti dabartinėje Lietuvoje esančias nuotaikas. ; 
Jis tvirtina, kad ne tik Lietuvoje, bet ir pačioje Rusijoj i 
jau nėra komunistų. Pasakoja, kad komunistai keičiasi ; 
kartu su gyvenimu ;kad patys įtakingiausieji labai daž- ; 
nai susvyruoja net pačiais pagrindiniais klausimais, be* 
lipa aukštyn, gerai gyvena ir išvažiuoja i užsienį.

partiją”, Idealistas Štromas pradžioje ryžosi kovoti, vė-i 
llOTl IVrO iri niA ' i e ' i rl Ai i o 4 rvf-n o -v» -i-Tz-n /> -

Štromas tiek sužavėjo Europos Fronto bičiulius aa- 
vo žiniomis, jų perdavimu ir naujomis idėjomis, kad gar 
sas apie naujai atsiradusį disidentą pasiekė Švairariją ir 
sas apie naujai atsiradusį disidentą pasiekė Šveicariją ir 
jai atsiradusią mokytą galvą ir pakvietė atvykti į Flori
da ir ten papasakoti dabartinėje okupuotoje Lietuvoje 
esančias nuotaikas ir perspektyvas didesnėm paskaitom. 
VLIKo konferencijon suvažiavusiems atstovams Dr. Štro 
mas dar kartą išdėstė turimas žinias ir sustiprino viltis, 

i Pasibaigus VLIKo konferencijai, Štromas buvo pakvies- 
:as Į Los Angeles, Chicagą ir Bostoną paskaitoms skai
tyti. Visur jis pasakojo apie smunkančią komunistinę sis 
temą, apie pasityčiojimus iš kai kurių vadų ir apie “svy
ravimą” kartu su visa partija. Jis turi drąsos prisipa
žinti, kad savo laiku ir jis “svyravęs” kartu su partija, 
bet dabar tai jau visai nesvyruodamas įtikinėja kovoto
jus už Lietuvos laisvę, kad kartais verta susvyruoti.

Pati Įdomiausioji ir turiningiausioj! Dr Štromo pas
kaita buvusi Bostone. Ją suruošė Bostono Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros klubas, kurio nariais yra veik visa 
Bastono lietuviškoji inteligentija. Minėtame klube skai
tyta paskaitą atspausdino Keleivis. Ji ėjo net trijuose nu
meriuose. Vietomis buvo cituojamos paskaitininko, pas
kelbtos mintys, bet vietomis jos tik atpasakojamos. Bū
tų, žinoma, buvę daug geriau, jeigu Keleivis būtų atmu- 
šęs visą Dr. Štromo skaitytą paskaita, bet taip jis nepa-{ 
darė. Visą keleivyje atspausdintą Dr. Štromo paskaitą 
atmušėme Naujienose, kad platesni Amerikos lietuvių 
visuomenės sluoksniai turėtų progos susipažinti su svar 
blausiomis naujai keliamo politiko mintimis ir galėtų su 
sudaryti savo nuomonę. Štromo paskaitos pabaigoje se 

-nas Keleivio redaktorius (o gal jau ir naujasis), padėjo i — “katinu”, kurį autorius ats- ligingumas yra svarbiausi prin 
kleidė savo novelėje. Tai žino cipai, kurie šiame krašte pa- 

f’ gus, kuris jau nuo ryto lankosi deda išlikti geram. Tai ironi-
* tavernoje, nugeria degtinės. Po ja-._ padėjo... O jis už tokią 
į to, vykta autobusu stote!erų jos “globą” iš mergaitės akių 
’ aišku, tikslu gaudyti nelaimiu- neišskaitęs jokio jam priekaiš-
gų aukų. Ypač jis mėgsta ten- to, bet greičiau dėkingumą- 
iank^is kai studentai važiuo- štai kokia kilniai “idealią’” 
:a. įtai-ankstyvo pavasario die> studentę — ateitininkę Alov-L- ’ ~

... ... t j l^UUYlCia 111C1-ČIO, *.1111 II vna. us len išvydo jauna per zas Baronas pristato ateitinm-; ’ . , .J . - 5 , . . . ¥ . supranta, kurie nesuprantaT , • i- n /Tr dvidešimt metų mergaite, k u- Rems mergaitėms seiinvmsku- - - -- _
logiškiems apmąstimams ir apsimetimams . (Ke- ri kažto iai ner,inosi. Pasitei.‘ mo r„ne. Xr šitokio lipo mer- ' „-r . .. -;i,
leivis, 1978 m. saus. 10 d. 2 psl.). ^raVęs jos, ko Jaukianti, paaiš-'gaitė bus paskata ją sekti ki- -'.j. a jniu - '
Turime seną virš 30 metų išeivijoje išnešiotą galvą, kėjo, kad lietuvaitė, Pasikvie- toms? įNemanau, kad Aloyzo irLi

Ji pradeda šlubuoti. Ji nebeprisimena, ką jaunuoliai šien tė pietų. Po .piėtu parsiveža jąi Barono vaikai, paskaitę sa-| 
dien pasako ir rengiesi padaryti, bet ji labai gerai priši-'i savo oapius. Merginos buri- vo" tėvo rašytą tokią novelę,su
mena, kad buvo pasakvta ne tik prieš 30, bet ir prieš 60 mas.į P^ėlyg vėjas pasiekęs sužavėtų ir .jaustų savo širdj;- 

' Itonhrin -r-anVrvc ii- tnrxu paSlrfldZiaVimU -ateitmiDKl-

jos organizacija. 7 J • 
. - _______ j,____-oę, - _ -r Tikrai . perskaičius šią Ala

gauti, kad jo net ir pavarde nevadina, bet tiktai vardu.' užsimezgė .kalbą apie viską J yzo-Barono novelę širdyje pa- 
Nerašo Dr. Štromo paskaita, bet tiesiai “Aleksandro pas- ‘ Pargrįžus iš restorano, ji buvo’ junti-graudulį kad jis saw gą 
kaita”. Rašo, kad jo paskaitos mintys yra “gyvas' žodis Jau besirengianti keliauti au-i Į^įa-rašytojo plunksna sugebė- 

tobusu namo pas tėvus! Bet; ji, jp iškelti viešumon tik tokį 
staiga pravirko^ Jis jai pasakė: j katalikiškos organizacijos nei-* 
gali būti čia. Ji užsiliko. Pagul* gi amus tipus. Gaila taip pat 
dęs kambarėlifL . įšę^ęs; kad; ir tėvų pranciškonų, kurie hū- 
galinti Būti rami, nes niekas’darni Aidų leidėjai, leido ats
čia neateis. Tačiau tokio “sau-1 pausdinti tokius moraliai suk- 
gaus’’ užtikrinimo neišlaikęs,* ritusius tipus. Iš viso, jau kū
jis pats ją naktį įsliūkinęs. . ris laikas vyksta keisti daly

Tai purvina istorija, kuri bai kai lietuvių katalikų gyveni- 
giasi tuo, kad paaiškėjo, jog me. Rašytojai ėmėsi savo ro
si nelaimingoji studentė prik-j manus nudažyti sekso išvieši- 
lausanti Ateities organizacijaį nimu, o katalikai pasišovė

“Dr. Aleksandro paskaita, galima sakyti,. 
yra gyvas žodis iš okupuotos Lietuvos. Gal jis ir ne 
reiškia visų ton gyvenančių tautiečių pažiūrų, gal ir 
kiek per optimistiškas, kaip laisvės kovos sąlygose 
būna ir reikalinga, bet užtat nėra ir trisdešimoią me
tų išeivijoje pasenusios galvos produktas. Tebūna 
jis paskatinantis kuras ir mūsų iseiviškošios tautos

metų Ta sena galva stebisi, kaip jaunesnioji gali tiek su
sižavėti naujai atsiradusiu politiku, taip su juo susidrau-.

Nerašo Dr. Štromo paskaita, bet tiesiai “Aleksandro pas-

iš okupuotos Lietuvos, bet sena galva prisimena, kad to
kias pačias mintis apie komunistinės sistemos sugriuvi
mą kalbėjo Į Lietuvą globos ieškoti atvykusieji rusai. 
Rusų karininkai, politikai, prekybininkai ir net profeso
riai pasakojo, kad komunistinė sus tema. ilgai neišsilai
kys, nes viskas pas juos eina aukštyn kojom, niekas jais 
netiki, jie yra nemokšos ir pati liaudis jų ilgiau nepakęs... 
Jaunos galvos tiki D. Štromo paskaitomis apie komunis
tų netikėjimą komunistine sistema, tuo tarpu senos gal
vos žino, kad ši giesmelė buvo giedota prieš 60 metų, kai 
i Lietuvą iš Rygos atbėgo pirmieji rusai tremtiniai.-

t w.

Senelio Anupro atsiminimai
Iš Andriaus Ryliškio knygos fcTragmentai iš 

cities miglų'’
Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškio tėvas.

(Tęsinys)

KN. V. ZAKARAUSKAS

TOKIAI NOVELEI NE VIETA
“AIDŲ” ŽURNALE

(Tęsinys)

Manau, kad gal bus ne pro* ąpie kurią jos motina taip kil- 
šalį arčiau susipažinti ir su iiai atsiliepia, girdi šios orga- 
(uo donžuaniško tipo našliuku nizacijos šeimyniškumas ir re-

jo vidų. Drebėjo rankos ir gys
Jomis bėgo virpulys. ? J

Restorane pavalgę ir išgėrę,

Bostoniečius Dr.štromas Įtikinėjo, kad konunisti- > sybės “nelietimas” buvo. Jeigu valdžios sudarymo prin- 
nė vyriausybė laikosi tokio principo: “Jūs nelieskito mū-.tipai būtų pakeisti, tai —1 •-:ii™
sų, o mes neliesime Jūsų”. Jaunos'galvos gali patikėti Dr J paskaitos. Bet šiandien.

spausdinti jų veikalus ir nei 
jiems teikti tūkstantines pre
mijas. Tik prisiminkime Drau 
go premijuotą romaną: “Sau
ja skatikų”, ateitininkų išleis
tą “Striptizą”.

Aišku, nereiktų dėl to ste
bėtis, jei tokio žanro romanus 
bei rašinius spausdintų ver
telgos playbojų žurnaluose, ku
rie seksiniais leidiniais darc 
nemažą piniginį biznį. Bet rei
kia apgailestauti, kad -tie, iš 
kurių laukiama dienos švie 
son iškeliant ne moraliai suk
ritusius, o kilniais pasiryžimų 

j idealais degančius tipus. Tie- 
sa? jie teisinasi, kad jų raštai 
nėra pornografija, o rašytoje 

į įkūnytas menas, kurį ne visi 
i mū 

sų laikų moralės. Tat? tekiu 
y ir mai- 

inima mūsų jaunosios kar
ktos dvasia. Keista, kad daugu- 

’ ma/ tokios literatūros skaityto
jų, nors savo širdyje reiškia 
pasipiktinimą, bet bijo vieša: 
pakelti balsą, pasmerk’i. bijo, 
kad nebūtų apšaukti atsilikė
liais, nesuprantančiais meno.

Labai gaila, kad mūsų ta
lentingi rašytojai nebegali su
rasti savo veikalams šiužėtu •■y 
kilnios sielos pasiryžėlių jau
nuolių, kurie dėl idealų auko
ja ne tik savo ateities karjierą, 
zet ir gyvybę. Tokių novelių 
bei romanų mūsų jaunimui 
labai reikalinga. Ypač ..šian
dien, kai girtuokliavimas, net 
chuligjanizmo išpuoliai darosi 
nereti faktai, o ką besakyti 
apie narkotikus, kurie jau su
ėdė nevieno jaunatvės ne tik 
sveikatą, ateitį, bet ir gyvybę. 
Mums šiandien reikia ne tokiu 
nobelių bei romanų, kuriuose 

“vabalai”, bė- 
iukšlynuo- 

idealiž- 
sparnais } 

gyveninio aukštumas.
(Pabaiga)

Jūs nelieskite mū- cipai būtų pakeisti, tai tada gal dar būtų vilties kokios (būtą aprašomi
__  _ ne tik aukščiausią, bei žemesnes sinausią gyvenimo šių 

Štromo šitaip formuluotu principu, bet senos galvos, jei-j valdžias sovietų imperijoje skiria partijos sekretorius, se> ° arlJ sknęjančiu 
gu dar nesuskleroziejusios, pasikraipys ir Suabejos tokiu tai kokių pakaitų iš jo galima laukti, šiandien partijos1 n,c lr Pasirtzimū s 
principu. Lietuviai rusų nelietė, bet kai raudonoji arini- sekretoriaus galia Įrašyta Į brežnevinę konstituciją, ko 
ja Įžengė Į Lietuvą, tai žinome, koks tas rusiško Vyriau- net Stalinas vengė. Tai kur jaunieji mato pakaitas?

į Moterims grįžus ir Labanoro bažnyčios, tėvelis judindamas žolių stagarus, nuo praeitos vasaros užsi- liai skaidriu, giliu dangumi. Vakaris šiurpė ežere leng 
su krapilu iš drožlių švęstu vandeniu apšlakstė sūdė—*

pra- tus ant stalo valgius. Visi persižegnojome ir p r adė j o-"- 
l m e pusryčiauti, pirmiau mušdami margučius.

Po pietų krikšto motina atnešė man dovanų “Ve- 
j lykinę eglutę”. Tai natūrali labai tanki maža eglutė 
J ir josios šakose padaryti lizdeliai, o juose gulėjo gra-.

Sniegui betirpstana vieno šeštadienio popietę pa- žus margučiai.
mačiau seserį darželyje nuimant nuo rūtų lysvelės eg- 
lėšakius ir atsargiai su žirklėmis karpant gražius ža
lius stiebus. “Mama, kam gi Ona karpo rūtas?" pa
klausiau motiną. "Vaikeli, ryt verbų sekmadienis ir 
visi einantieji į bažnyčią nešasi verbas. Rūtų stiebe
liai, kadugių šakelės ir "kačiuotų” (pumpuruotų) kark 
lų šakelės bus sudėtos į puokštes ir tai “verbos”. I

Sesuo grįžus iš bažnyčios uždrožė man verba peKgirdau kažkokį kalenimą paežerėje. Išėjus į kiemą 
sėdynę tardama: “Ne aš plaku, verba plaka”. žvilgsnis tuojau pagavo paežerę: blizgantį ežero ledą

Pabaigoje Didžiosios savaitės prasidėjo pavasa- žaliuojantį valdišką pušyną ir didelius juodalksnius 
rinis pagrindinis namų va tymas y net man teko kiemas paupyje. Viename pastarųjų, kur buvo gandralizdis? 
nugrėbstyti. Kepė ruginę duoną ir grikines bapkas. stovėjo pora gandrų. Iš vieno gandro atmesto ilgo kak- 
dažė ir virė kiaušinius. Didįjį šeštadienį prieš pietus lo kartojosi kalenimas. Uždusęs puoliausi gryčion 
raitas pusbrolis parnešė ir Labanoro bažnyčios šventin šaukdamas. “Gandrai, gandrai!” 
to vandens bonką ir ugnies sauso medžio kemninėje. I . .. __ ... .. . ,11,n * J Motina užsagstė sermėgėlę, aprišo skarele kaklą ir

Per pietus ėjome į pirtį. Motina ir sesuo pėsčios aš užsimaukšlinęs'tūbinę kėdutę išėjiu kieman. Pa
is sukaro *įo į Labanoro bažnyčią. toriuose ir po medžiais dar ilsėjosi pilkas, melsvų

Ryte p; inlęs radau ant langelio prie lovos gražų šešėliu apsiklostęs sniegas. Saulė j^u buvo atkaitinusi 
I margutį. "Sene’ė Velykė geriems vaikams per Vely- plonu ledu per naktį apsiklosčiusius griovius bei ba- 
| kas dumia margi;'į dovanų”, sakė tėvas, pamalęs ma- lutes ir jie dabar žėrėjo saulėje veidickižiais. Groviais 

ik džiaugianlis^iuušiniu. ir grioveliais pavasarinis vanduo linksmai čiurleno

likusius. vas bangas. Aisėto ežeras apie 15 kilometrų (verstų)
Gandralizdyje stovėjo du gandrai, tur būt, padan- ilgumo ir daugiau puskilometro platumo rodėsi žy

gių debesėlių numazgoti, nes buvo švarūs tik jų šonuo- miai platesniu. Nuo irlklų sunkiai laistėsi skaidriai- 
se juodos dėmes mažai derinosi su jųjų išdidumu. Apa žalsvas vanduo. Prie plokščiadugnės valties virė vilnys 
čiojė medžių pradėjus man Šūkauti ir kepure moti, ir duždamos virto baltomis lengvomis putelėmis.
jie užvertę ilgus snapus kaleno, tik nesupratau ar jie Paežerės medžių šešėliuose slėpėsi sodyba. Tai ir 
iš džiaugsmo, o gal barė mantL Staiga vienas iš jų, buvo dėdės Petro namai. Pagaliau aš jau kieme. Su- 
iškilo aukštai tarp debesų. Po akimirkos sklandyda-

Sūpynes dėl manęs įrengė priemenėje. Alano pus- rnas suko ratu. Jo neapleido išdidumas ir sklandant 
broliai savo sūpynes įsirengė klojime. Ilgas šienveržes ir tupiant į lizdą. Dideli jo išskleisti sparnai irklavo 
virves permetė aukštai pastogėje per balkį, o keturis ore, o užpakalin ištiestos kojos .jam vairavo. Nuo eže- 
nukarusius galus surišo ir jų tarpe įtvirtino storą len-» ro ūžimas tvino apylinkėje. Mat, ir jis purtėsi savo lė
tą. Du vyrai atsistoję priešinguose lentos galuose taip duose, lyg džiaugdamasis parlėkusiais gandrais, 
įsisupdavo, kad jie pakildavo virš klojimo durų.

Antrą Velykų dieną besisupdamas priemenėje iš

pratau, kad jis manęs lūkuriavo. *

— Visus savo įrankius nešk gryčion. Ten yra varš 
totas ir galėsime tavo įrankius taisyti bei panaujinti.

Dėdė Petras įvedė mane savo gryčion. Ji stovėjo 
ant pačio ežero kranto. Vandens atošvaistės žaidė ant 
lubų. Gryčia buvo tuščia ir švari. Plūktinė asla išberta 
smėliu.

Petras kresnas, vidutinio ūgio apie 50 metų vyras.

ŽVEJYBA* ŽEBERKLAIS

—- Anuprai, — sako ievas, — pavalgęs susimilk tink
lelius vėžiams gaudyti, paimk abejus žeberklus, įsidėk Jis judrus ir gyvas. Jo mėlynos akys gilios ir protin- 
dervingų malkų • plačiadugnę valtį ir nusiirk Paeisč- gos. Gelsvi] pašannavusių plauku sruogos neklusnios 

les sutarėme šiąnakt subatva- ir nuolatos krinta ant aukštos kaktos. Nosies galas 
mžmiršk pasiimti geležiniais kilstelėjęs, lūpos pabrinkę ir ilgų ūsų galai nudribę.

Jis dirbo rimtai pasitikėjimu ir išdidumu. Ma 
’ tomai, pagrindinai žinojo šaltkalvio darbą.

— O kada tėte būsi pas Petrą? .< „ | Gerokai po pietų atsidarė gryčios durys ir ant
7— Dvare yra du vasarotojai. Vienas jų aistringas slenksčio pasirodė senelis, Petro kaimynas.

žvųys Uerkl«uloj«s. . kili mačias vHii.ti. Tai Kri>to|
,'“s YiS’ “T kasiu,-, sulaiavli, - prašneko senis. , ”

MTūmnk iš senu pušiniu kelmu rnalkū ugniai kūrenti £ * __ t ,vi ~ . ' ! — Pas mane yra bonka degtines, vakar pirkau..,oškose. Neužmiršk parinkti varlių vežiautojui. ’ s F
Diena buvo graži. Plaukė lengvi apvalus debesė- (Bus daugiau)

tin pas šaltkalvį Petrą 
karyje pažvejoti. Tik 
virbais krepšį — oskų ugniai kūrenti valčių prieša
kyje.
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUMRUA IR MOTERŲ LKkjs 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
66+9 Pwl«*kj Rd. (Cr»vf*rd 

<<Udlcal BuMintl. T«L LU 5-644# 
P. •!—vi 1 juium pagal susitarūua.

J*' Uambinti 374-800

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ Hi ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
695-0533

P°* Valley Medicii Center 
660 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGI: 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinoj direktoriuj

L*3S S. Manheim Rd., Westchester, IL
V ALA. DOS: 3—9 darbo dienomis i 

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

Jei ne V. Vokietija, tai R. Vokietija
- būtu senai susibankrutavusi

Šitokią išvadą padarė ir V. j Pasirodo, R. Vokietijos valdovui 
Vokietijos parlamentaras Wahl- j ne v’encdai įkainoja parduoda- 
abe. Kaip yra Žinoma, kasmet mus kal nius. Pigiausiai jie ver- 

R. Vokietijos valdovai gauna iš j tina darbininkus ir į>rangiau- 
/. Vokietijos in lijardus vaka-' siai jie vertina inteligentus. Vie- 
•ietlškų markių. Gaus jų r šie-'ną kalinį darbininką jie parduo- 
let: apie 400 mil. tranzitui; da V. Vokietijai po 40-50 tūks- 
pie 33 mil. už vizas lankau
toms R. Voktotiją; apie 5 mil. 
a’p primokus geležinkeliui už

taneių, kai mokytoją už 60 tūks- 
tanė.ų, gydytojus po 120—180 
rūkstančių ir pan. J. Kairys

Ražu GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINA^ 
AKŲp-RUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave, V. A 5-2670

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

TEI-------BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKA* 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

os i V. Berlyną; apie 16D mil. 
>rieinokos R. Vokiet'jos paštu:’ 
r kelio praplėtimui į V. Berly-i 
lą; apie 3 mil. praplėtimui vie-Į 
io kontrolės punkto ant sienos 
š V. Vokietijos į R. Voktotiją; 
įpie 100 mil. mil. paleidimą po
litinių kalinių (jau nuo seno 
uos V. VokieUa ’sperka iš R. 
/okietijos; apie 10 mil. už pri
valomą iškeitimą ‘vakarietiškų 
markių į rytietiškas lankant toms 
R. Vokietiją ir t. t. ir t. t. Bet 
ležiūrint į tai, R. Vokietija yra 
<el:s kartus atsilikusi nuo V. Vo 
detijds ne vien ūkiniai, bet ir 
visais kitais atžvilg’ais. Antra. 
3avo atsitvėrima nuo V. Beri v. 
io ir V. Vokietijos ji vis stipri
ui, bėgančius į vakarus v:saip 

1 jaudo bei į juos šaudo ir kikčp 
Į persekioja,nors R. Valdovai yra

JAV neturi reikalo ( 
lenktyniauti su SSSR

WASHINGTON. — Pentago-__________— Pentago- 
: no tyrinėjimų - išradimų direk
torius William Perry ketvirta
dienį pasakė Kongresui, kad 
$17.4 bilijonų išlaidos ginklų ga 
mybai reiškia, jog Jungtinės 
Valstybės nebeturės lygintis su

DRa FRANK PLECKA^ Pas*ra^ daugybę visokių tarp-
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
‘"contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tre<

. DR.LEONAS SEIBGTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. aatrad. 1—4 popiet

Ofiso teteL: 776-2880 . 
Rezidencijos-trieL: 448-5545

autinių aktų, saugojančių žmo
gaus teises, ir net deklaraciją 

j Helsinkyje. Pvz., praeitais me- 
! tais R. Vokietijos pasieniečiai 60 
kartų panaudojo ginklus į bėg 
liūs ir virš tūkstančio kanų pa
darė kitų neteisutumų.

Taigi, {kaip daug kur b«ivc 
minėta, pirmoje eilė. - laisvieji 
kraštai įsodino komumzmą į 
balną ir, kaip j tu ir šie pavyz
džiai apie R. Vokietiją rodo, tik 
jų vakariečių dėka, jis laikosi 
jame ir. žinoma, laikysis.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktiką, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 5*th STREET 

Tel. PR 8-122L
OFISO VAL: pirm., antrai, trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir B-8 vaL vak. šeštadie
niais- 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

\' pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OBTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. han- 
dažai. Speciali pagalba k-joms. 

CV (Arch Supports; ir t t.

Kauno miesto teatro rūmai

MIRĖ KUNIGAS S. BARČAITIS
MEDELLIN, Colombia. — 

Medelyno lietuvių kolonija Ko 
luinbijoje paskendo gedule ne
tekusi kum Simono Barčaičio. 
Jis mirė 1978 m. vasario 3 d. 

seSovietų Sąjunga sviedinys prieš jau būdamas pensininku 
nelių pensionate Santa.

K u n. Simonas Barėaitis

sviedinį.
Perry7 kalbėjo apie išradimus 

jautrumo ir. infraraudonųjų

Darbininkai norėtų taip pat. 
i vakarietiškų markių, nes už jas 
galėtų irgi pirkti daiktų raudo
na] ai-ponijai skirtose krautuvė
se. Už savo krašto markes ten 
neparduodama, o kitur trūksta 
prekių., Pagal spaudą, si toj o 
dėlei kaikuriose įmonėse bu
vo net streikų. Bet Y-vmiausybe 
tesutikusi tik už virsvalandinį 
darbą mokėti
markėmis. Už eilinį darbo lai 
ką ir toliau mokoma vien ry 
tietiškomis markėmis.

vakarietiškomis

2850 West 63rd St^ Chicago III. 60629 
T»|<f.: PRosp^t G-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST bJrd STREET 
Tritonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Ganė Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY-STORE 

9918 Southwest Hwy Oalr Lawn 
Tel. 499-7318

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna a po raudi 

tEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymaj 
iš Įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos H WOPA, 

1490 lut A. M.

Lteluvfv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet. Šeštadieniais 
it sekmadieniais nuo 830 iki 0^0 

vaL ryto.
Vadė|a Aldona Daukus

Tatofu HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 60629

bu- 
au-.... . _ ». i vo bolševikines okupacijossp:nduhu srityse, kurių pagalba;, . .. , H’ ... . . . , ,.lka — tremtinys, kaip ir tuks-.o-alima- matvti ir fotocrrafuoti tanciai kitų netekusių tėvynės 

lietuvių. Jis, atvykęs į Medely
ną 1948 m., kol jėgos leido, 
‘aikė dvasinę paslaugą Mede
lyno lietuvių kolonijos na
riams ir plačiajai visuomenei, 
nepamiršdamas okupuotos Lie 
tu vos, kurios nelaimėmis visa
da sielojosi. Ypačiai jam skau 
du buvo matyti naujosios lie
tuvių kartos.nutautėjimas, ne- 
surupinimas lietuvių kalbos 
bei kultūros; ateitimi, jų atsi
tolinimas nuo bažnyčios.

Jis buvo jautrios širdies 
žmogus ir todėl kunigaudamas 
daug dėmesio kreipė į vargšų 
padėtį, juos sušelpdamas ar ki 
taip padėdamas. Pavyzdingu 
savo kunigavimo darbu, kun. 
Simonas Barčaitis * užsitarna
vo Medelyno visuomenės pa-

galima, matyti ir fotografuoti 
taikinius kovos laike dieną ir 
naktį, gerame ar blogame ore, 
ap'e leizerio (loser) sviediniams 
taikyti sistemas, kurios duoda 
didelį pataikymą tikrumą arti
lerijai, vienu šoviniu iššauna
mam visam kekului “bombiu- 
k‘u” ir kinetnės energijos šo
viniams, kuriais peršaunami 
storiausi šarvai.

44Jei Jungtines Valstybės pa- 
.iaudos savo preciziško taiklu
mo ginklą vadovaujantį pirma
vimą,” pasakė Perry Ginkluotų 
Pajėgų Tarybos Komitetui, 
“mes galime didžiai sustiprinti 
savo pajėgumą nukreipti karo 
galimybę neturėdami reikalo 
’enktyniaūti /u Sovietų Sąjun
ga tankas prieš tanką, sviedinys 
orieš sviedinį. Mes sėkmingai 
komoensaciia pakeisime techno 
lorii*. knr turėsime pirmenybe 
ngam laikui.

» 
garbų ir meile todėl mirusio
jo palaikus bažnyčioje EI Sar- 
rado Corazon, buvusieji jo pa- 
rapijų. parapijiečiai tūkstan
čiais užplūdo bažnyčią atiduo 
ti paskutinę pagarbą ir pasi
melsti. Šv. Mišias už mirusio
jo kun. Simono Barčaičia vė
lę -atnašavo kartu su lietuviais 
d’ viskiais ir daugelis kolum- 
biečių kunigų. 1

Nuoširdžiai lietuviams pa
dedantis ir nuolat okupuotos 
Lietuvos vargus bei reikalus 
garsinantis konservatorių dien 
aštis EI Colombiano pareiškė 
"ilii užuojautą visai lietuvių 
kolonijai, lietuviams kunigams 
— Stasiui Matučiui, 
mui Saldukui ir 
'nošiūnui; taipgi 
Sagrado Corazon 
do Gomez Mejia
Iškąrąs kunigams su kuriais 
kum S. B. darbavosi.

Utenos Draugiško Klubo susirinki
mas įvyks š. m. vasario 22 d., 7.00 
"vaL vak šaulių namuose, 2417 43rd 
St. Po susirinkimo bus vaišes.

E. Brokevičius, rašt

Dabar trumpai apie kainas už

TTqiPTVRTMTl

Lietuvių Pensininku Sąjungos Chi
cago i e nariu susirinkimas šaukiamas 
vasario mėn. 21 d. 2 \v. p. p. parko 
Fieldhause patalpose, esančiose prie 
55-tos ir Western Ave. Nariai, kurie 
norės susirinkime sumokėti nario mo
kestį. prašomi atsinešti nario kny-

Vaidybakalinius minėtoje prekyboj e. Isutes’ 1 kurias bus atžymė£’i<

Fruit-Filled Fantasies

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievas yra dvasia Ir |o »arb In tojai turi gerbinti jį dvasia ir 
tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
paminimas bus visuotines ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaimintu, pradini* Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties7’, kurią sausite ne
moka mat Rašykite:

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

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

Nikode- 
Mykolui Ta- 
parapijos El 
kleb. Fern an 
bei jo padb-

Antijokijos ir Bolivariano 
universitetų kultūrinės radijo 
stotys, per lietuviškus pusva | 
landžius, vadovaujamus mo
kyt Jono Kaseiiūno, mirusio 
kum Simono Barčaičio garbei 
ištisą savaitę transliavo pri- 
taikytą gedului muziką ir pra 1 
nešinėjo nuotrupas iš mirusio- j 
jo gyvenimo. • j.

Tegul ilsisi ramybėje nesr- 
laukes laisvos Lietuvos.

V. Prusa: \Chicagos Lietuvių Suvalkiečiu Drau 
■gijos metinis narių susirinkimas įvyks 
penktadieni, vasario 24 d„ 7 v. vtak., 
Vyčių salėje, 2455 W. 47 St. Nariai1 
prašomi atsilankyti, nes yra daug ma žmonės nešioja? 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės. ‘ u —

E. Strungys (Vilnoniai drabužiai)

9 Vasarą laukais bėgioja, žie-'

VINCUI MANKUI
. • mirus,

jo vienintelei dukrai Irene, josios vyrui Ben 
Norbutui, anūkams ir artimiesiems, jų 

skausmo valandoj, reiškiame gilią užuojautą

eream dressing. Simpte to make anO io «
fantastic accompaniment to a plaMer of ftfesh fnrit

SLA 134-tos Moterų Kuopos 
Valdyba ir narės

EUDEIKIS
GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

M ARQI
nVAS IR SŪNUS

KTTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill $-2345-1

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.; rownkall 3-2108-J

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aIKšT£ HTTOMOBILiAMS PASTATYK

Lietuvių 
jRidotuvių 
^irertori^ 
^asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
6307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Anil 7-3401

1445 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
.446 so. CALIFORNIA A VĖL Phone: LAfayetle 3-3573

Developed by home economists for Mor£cm Salt Comp®5jyt 
the dressing’i quick, pick-me-up flavor comes from a eombhis- 
tion of broxa sugir and Mortoc®Nature’s Seasons^seasoainf 
btend.

Other salad tips? To please fee eye m wtR » fee toste brick, 
▼ary color, shapes and sues of different frarto (or wupt tabfas) 
W fee servii^ platter.

To prevent cut fruit from diseo^orinfL <Cp dtees or vedasi 
of apples, peaches, nectarines, pears and some pinas is taasa

Soar Ctaoai Dressing for Fresh Pratts
X (S-ownce) cartoe sour h teaspoon Mortos "

emm
. M et> finely petal

Tn today’M •do-it-yourself* vorld, the amateur decorator or 
e® profe^tooal too. for that matter, is turning fncrejvdngly to 
"turnings”—or architectural spindles as they’re known in the 
trade—to proride taneratlVe and Unaginati’Fe touches to the 
heme.

Arehltectural spindles—yes, 
toerire the same products 
vidch used to be kno^n as 
balustrades to staircases—nov 
are available in a variety of 

and rtytes. But the .<ky> 
the Bmit when it comes to 
the decorative uses to vtoch 
tbeyYe no* being put

and **do-it-ycrarse!ferB* find 
the spindim e versMlle. stylish 
and Inexpensive vay to add 
character to a bona cc office, 
indoors or ooL <

Sa-ra In half, they are tartar 
mounted on 'trails and doors 
as deooratlve elements, wed 
as plant holders or is srO 
elements.

K A N«rd Co, X>eretL 
Wash, the vporid’s largest 
.oan-cfactai et of rtcLKrcUl *1 
spindles, produce* these dee- 
orator fterns in ntoe rfiffrrmt 
styles, three different tblck- 
neves and tn heights from TM 
Inches to eiRht feet.

The xptndlM are made of 
rejected ▼estern vrooda, tnrned 
m bopper-fed lathea, sanded 
to a smooth fiabdi tbm stefnk

ralADosj. er m tor eotfee

GEORGE F. RUDMINAS
So. UTUANICA AVĖ. T»L: YAr?» 7-1138-113,

STEPONAS C. LACK n? SŪNŪS
(LACK A wirt

4424 WEST 69tfi STREET tOpublk 7 1218
2314 WEST 23rd PL/^CE Vilonia 7-&71
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Paloe Hilk, 1T. 974-441*

P. I RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArde Mill
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Notary Public

Juozo Šmotelione iliuzija'* (Tapyba)

WATCHMAN

OKEANAS GRIEBIA NAMUS

FORK LIFT MECHANIC

LIETUVOS AIDAI

An equal opportunity employ

PAVAROS ER VARDAS

iDRESAS

rASįjAšgį

SOVIETAI POŽEMIUOSE 
TEBESPROGDINA ATOMUS

7114 S. Campbell Are, 
Chicago, Ill. 60629

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Chicago, HL 50608

Smulkesniu informacijų galima gauti Susivienijimo Centre 

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Ramentas

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

1^(1 Frank ZapoUt 
ooavi w.TStn st 
, GA

• Be staklių išausta, be ada
tos pasiūta? (Pirštinė)

si pastatyti paminklą kovoto
jams už Lietuvos laisvę šv. Ka
zimiero bažnyčios šventoriuje.

— šiaurės Amerikos Lietuviu

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBtS

Pardavimas ir Taisymai
WEST 69th STREET

Talefa REpubllc 7-1941

Q Vajaus proga prašau aiųstl Naujienas dvi savaites susipaif 
nimui nemokamai ir be jokių įdpereigojimų.

ELECTROS ĮRENGIMAI, ,. 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So, Washtenaw Av®. 

Tai. 927-3559’Livermore laboratorija Ka
lifornijoje paskelbė. kad Sovie
tai plačiai panaudoja atomų 
sprogdinimus įvairiausiems rei
kalams kaip požeminiams pa
statams padaryti vietos, degalų 
lepozitams ieškoti ir kt Tokių 
požeminių sprogdinimų Sovie
tai nuo 1965 metų esą padarė 
daugiau kaip tris tuzinus kartų.

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

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

M. I I MI Uf 
Notary P»Mk 

INCOME TAX SIRYKI 
4259 S. Maplwd. TeL 254-74M 
Taip utt daromi vertimai, fimlnJv 
^kvietimai, pildami pilietybėj pra
šymai ir kitoki blankai______ '

Q Blunčiii__________ dot Naujienų prenumeratai, lubtliejtnk
vajaus proga paremdama? lietuvišką ipaudą.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Ponia Bronė Thomas-Ta 
mošaitienė iš North Miami, Fla. 
atsiuntė toki laišką: “Mano vy
ras., a. a. dr. S. T. Thomas-Ta- 
moša i t is. miręs prieš keletą mė
nesių. labai mėgo Naujienas už 
jų skelbiamą tiesą ir norą tar
nauti visiems lietuviams. Gai
la. neapsižiūrėjau ir neat siun
čiau Jums prenumeratą iš anks-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS T

LADY NEEDED TO LIVE IN
ANO ASSIST WITH 

general housework and be companion 
to elderly ambulatory lady.

Room. Board plus
$90.00 a week

plus round trip ticket to your home
land after one year. Liberal time off. 

Very pleasant surroundings.. 
(Suburban Northbrook Home)

Call Mrs. Stubbs 9 A. M. to 4:30 PT?

NORIU PIRKTI iš privataus asmens 
dvieju ar daugiau butu namą Cicero 
apylinkėje. Real Estate agentai pra
šomi nesikreipti.

863-3879

BRICKLAYER
Experienced Mason 

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

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

An Equal Opportunity Employer

for repair Clark. Toyota. Paylo
ader and other industrial equip
ment; propane gas driven. Stea
dy work with all fringe benefits.

Apply —
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave.

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

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tų mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas irššal- 
dvrnas bei k’ti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900. ? t.

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

SANTA BARBARA, Calif. — 
Dveji gyvenamieji namai, pasta
tyti ant uolos per arti Okeano 
kranto, didžiųjįi bangų nušluo
ti nuslydo nuo uolos per 100 pė
dų gilyn į Pacifiką. Trecią na
mą, gyventojams paskubomis 
išsikrausčius laukia toks pat li
kimas.

Tie namai oficialiai įkainoti 
nuo 380,000 iki ?130,000

AB JAU PASIDAROTE
SAVO TESTAMENTĄ? '

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legah&oinis formomis
Knyga su formomis gauna

ma *Naujiemj’ administratijoj 
Knygos kaina S3.. Su legaliiko 
mis formomis —- >330.

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

PETRAS KAZANAUSKAS, Pres'deotas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are 
Chicago, 1IL 5O€32- TeL YA 7-599C

HELP WANTED — MALh
Darbininku Reikia___

willing to work any shift 
6 day week.

Overtime after 40 - hours. 
Insurance and other benefits. 

Steady work. Previous work record 
will be checked. Must read and write 

English.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer.

D t M 1 f I O
$2—30 Mr AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobile 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis .
A. LAURAITIS 

4345 So. ASHLAND AVI.

HELP WANTED — FEMALE 
Derblnlnkjy Ralkla

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

nuo vasario 1,1978 m. NAUJĄ SPECIALŲ VAJŲ 
’ nariams Įrašyti.
1 Duodama didelė 50% nuolaida nuo pirmųjų metų mokesčių 
visiems apdraudos skyriams:

Cosmos Parcels Express Corp. 
MAROUrrrg GIFT FARCILX SIRVICl 

U41 W. «9Hi M, Chlca«e, III. 9009. — Tat WA M7»7 
UM $«. HateHd H, Chlor*. HL (MM. — Tai. SSAMM 

V. valantimas

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

ĮTEIKDAMAS 
V SAVO auką' 
^3sano1b-To$ics prow 

GERAI ĮVERTI H K 
DIDUMĄ. TIKSLO, 

l KURIA M J! SKIRIAMA. 

|UETlA)Of LAISVĖ

įvairi apdrauda — INSURANCE 
ŠUTŲ NUOMAVIMAS — parenkazn 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chice^o 

Tel. 767-0600.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARDA NOREIKIENf

2608 We«t St, Chicago, HL 60627 • TeL WA M787 
OtcUUi Mririnkhnaa f»r«t rOUaa tvalrfy

MAISTAS Ii IUIOFOS lANDtLIU.

MAINTENANCE 
MECHANICS 
For p’ant in heavy 

metals industry. 
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes^ 

hydraulfr systems and other 
plaint machinery.

Welding experience also required.

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

An equal opportunity employer

1.200 asmenų audi- 
portazas iliustruolas 
palyda ir solisčių -- 

jos Bičkienės ir Romos 
M.istienės nuotrauka, taip pat 
sen. Pi. Dole su Teodora Kuzie- 
ne, kun. Adolfu Stasiu ir dr. 
Kaziu Bobeliu nuotrauka.

vak. Marijos mokyklas audito
rijoje. Diriguoja Alvydas Va- 
saitis. Dainuotai— solistai’.Da
na Stankaiiylr,. Margarita Mom- 
kiehė, Catherine Kogutaitė, Jo
nas Vaznelis, Algirdas Brazis, 
Stefa n Wicik, Rimas Strimaitis 
— III spektaklyje Julius Savri- 
mas, Bernardas Prapuolenis ir 
Operos choras. Bilietai gauna
mi Vaznelių prekyboje, 2501 
W. 71st St. Telef. 171-1121.

v i Lėtų rašyti ragini 
ii nereikalingų iš ai. 

i priimti nuoširdžius 
s ir gerus linkėji-

Andrius Sniolskis, \V< 1- 
land, On L. Canada, atsiuntė to
kį laišką: “Gaila, bet iki šiol ne
galėjau surasti naujo skaitytojo, 
todėl vajaus proga siunčiu $10 
paremdamas lietuvišką spaudą. 
Esu patenkintas ir dėkoju už 
skelbimą šv. Kašto pamokymą 
su paaAkinimais, fl’ai vienin
telis lietuviu laikraštis, kuris 
skelbia grynus šv. Rašto žodžius.. 
Jie man daug padėjo ir daug pa
deda tvarkytis asmenybėje, tap
ti geresniu žmogumi. I ž tai dar 
kartą Jums dėkoju”. Laiškas 
sytas vasario 15 d. Lietuvos 
priklausomybės paskelbimo 
vakarėse. Dėkui už ji ir

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

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

15 M. SENUMO kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2Vz mašinų garažas, 
63-eia ir Narraganset. S54.000.

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

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

ŠLMAITIS REALTY

ET. KAZĖ BRAZDZIONYTĖ,
— PROGRAMOS VEDĖJA
S' W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat, at 8:00—10 dM) p. m.
2646 W. 71 sf Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

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:

—- Romanas Drukteinis per
rinktas Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos Omahos skyriaus pir 
mininku, Stasys Petrulis—sekr., 
Juozas Agurkis — ižd., Stasys 
Pangonis, Antanas Šalkauskas 
ir Stasys Petrulis Jr. — revizi
jos komis: j on.

— Algirdas Zeztkus iš Wor- 
cesterio Dr. Vinco Kudirkos 
kuopos išrinktas Naujosios An
glijos šaulių Rinktinės pirminin
ku. Minima kuopa yra nutariu

JUBttIEJINIU METŲ
NAUJI! SKAITYTOJŲ VAJUS

HAUj IENOMS šiemet raėjo 63 metai Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dieninio ctelgėjuM bei aetuvlškof spaudoj plrmt 
aus Ir itilekint bttlnai pareigu auiilnzE lietirrrbėf UUrfntrrf tkei 
Mimtr Kaujleni platinime rajui.

<AUJIXTOS tvirtai ly korėja LJctev^ tr Kwrri Uirtsrlr lalnr 
seldamoc Ir aeddšdaizca I xaudėriwi re akupentalf ar ji trati* HwIrfgL

CAUJIKTOS palaiko visur lietuviu dcaokratoei srupea, bendrar Izrtltr 
eijar Ir remia viiru lietuviu bendruorina darbus bet tikzlui

atrtnviuji trliaja lietuvių dauguma Hali pailmetimo. retr 
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 jai prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu orogi 
delbdami platinimo vajų kreipiasi 1 visus lietuvius pasekti lietuviško* 
rpaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
trandlne tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvoj ir jot žmonių gerovei, riekiant viruotino lie 
tuvišku reikalu reneMesą.
KAINUOJA: ChlcBfo|« Ir Kanadoje metarm — $30.00, pvaal metu — $1LN 

trims mėn, — $8-50, vienam min, $3.00. KHote JAV vitHtt metama 
— 524.00, putei metų — $14-00, vienam mėn. — X2-50. Užrienlue* 
M — $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama savaftf xmekawal

PralonuL naudoti žemiau esančią atkarpą

Viso Amžiaus apdraudai.
20 Metų Mokamai Viso Amžiaus.
20 Metų Taupomajai apdraudai ir
10 Metų Taupomajai apdraudai.

Aplikantai iki 70 metų amžiaus gali apsidrausti netikrin- 
darni sveikatos.

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

— C. Kuras išrinktas KLB 
Windsoro apyl. pirmininku, V. 
Tautkevičienė
Lengvinas — ižd., Romas Dum-1 
čius — valdybos nariu, Marijai 
Dumčienė — kultūros reika
lams.

— Vilius Bražėnas iš Ft. My
ers, Fla., nesenai gavęs Ameri
kos Lietuvių Tarybos premiją} 
už kitataučių informavimą apie} 
okupuotą Lietuvą, jau senai yra 
žinomas savo raštais amerikie
čių spaudoje ir kalbomis suei
gose bei radijo bangomis. Jis 
daug šioje srityje yra nuveikęs 
ir daug asmenų Įtraukęs Į ma-< 
sinės informacijos darbus. Jo^ 
gabumus ir sveiką nuovoką pa
stebėjo amerikiečiai ir pakvie
tė American Opinion kalbėtojų 
klubo nariu. Prieskomunistinės 
organizacijos John Birch Socie
ty Chicagos skyrius jį parietė) 
kalbėti kovo 2 d. 8 vai. vak. Ho-į 
liday Inn. 2875 Milwaukee Ave.,’ 
Northbrook, Ill. Informacijas 
teikia Mr. Phil R. -Dowd, 1630 
Robin Lane, Gleniew, Ill. 60025. 
TeL 724-7035. Visi kviečiami 
atsilankyti. V. Bražėnas yra 
knygos “Sąmokslas prieš žmo
niją” autorius. Jis pataria lie- Visos Vasario 16 dienos sukakties

I proga renkamos aukos privalo būti 
tuviams stoti į prieškomunisti-’ pasiustos Amerikos Lietuviu Tarybai 
nes organizacijas ir eiti ten. kur
yra arba gali būti Lietuvos draib UI. $0629

Southwest News - Herald 
kctvirlad:(*nio laidoje išspausdi
no l ine psi. John Converse re- 

Į po i-lažą apie Lietuvos nepriklau. 
i somybės minėjimą Marijos aukš. 
mokykloje. Reportaže minimi 
visi kalbėtojai bei programos 
dalyviai, cituotos pagrind’nės 
sen. Robert Dole mintys ir pa- 
reiškim 
torljai. 
vėliavų

— Rail. Jonas Tričys iš Mar 
uette Parko išreiškė savo pr ta 
rimą Naujienoms ir meilę lietu 
viškai spaudai atsiųsdamas km* 
tu su metine prenuim-rata septy 
niotikos drner ų anka. 'I'os apy 
linkės tautietis užsisakė N;m;u 
n,:s vlenciems metams ir ut 
siun tė $2 ją paramai.
vardės prašė neskelbti. D hu

gų, o vengti-vietų ir spaudos, 
kur jų nėra'ir.būti negali.

— Leonas Meilus, Detroit, 
Mich., kiekvienais metais efek- 

Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są-į tingai paremia Naujienų leidi- 
jungos (ŠALFASS) atstovų su
važiavimas bus balandžio 1 ir 
2 d. Detroite tikslu aptarti Pa
saulio Lietuvių Sporto Žaidy
nes, kurios Įvyks š. m. birželio 
pabaigoj ir liepos pradžioj To
ronte. Suvažiavusius globos 
LSK "‘Kovas”.

Didžiauriof kailių A 
paiirinkimai

? f-NA ladRaliiką
Chk«o>

■e^jkNORMANĄ
/ft®gk?URŠTHNĄ

y® ir
Bilff /Ml 677-MW

mą. Dėkui už ankstybą prenu
meratos pratesimą, gerus linkę-- 
jimušf ir- už dešimkei Naujienų 
paramai. Taip pat dėkui tos apy 
linkės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas 1 mėn. tinkamesniam 
susipažinimui.

Lietuvių Opera šiemet sta
to Verdi opera “Nąbucco”. Jos 
spektakliai įvyks balandžio 1 d. 

sekr., kun. DJ8 vai. vak., balandžio 2 d. 3 vaL 
popiet ir balandžio 8 d. 8 vai.

J nas Petrauskas ir And 
r’u' Fabijonas dalyvauja St. Ri 
los mokyklas šachnr*ti
miką irklinėje, kuri yra apy 
iikN čempionas.

Ponia U. Opanav.’čius iš St 
Paul. A įkertos provincijoje, ap. 
sigyveiro Slaynar, OnL, apylin-
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