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KIPRO SALOJ
: PREZIDENTAS TARIASI SU KONGRESO
■ ATSTOVAIS DĖL MAŽĖJANČIU ANGLIŲ j

ATSAR GŲ.
Valstybė perims kasyklas ir įsakys angliakasiams 

grįžti į darbą ir užmiršti konfliktą
-WASHINGTON, D. C. — Buvo pasklidęs gandas, kad pre

zidentas Carteris rengiasi perimti'kasyklas, bet dabar aiškėja, 
kad; tuo tarpu prezidentas tokio plano dar neturi. Prezidentas 
Įsakė angliakasiu ir kasyklų savininkų atstovams neišeiti iš Bal
tųjų Rūmų fr bandyti susitarti. Jeigu abiejų pusių atstovai vis 
dėlto nesusitartu,- tai tada prezidentas Carteris bus priverstas
imtis žingsniu - anglims gaminti.

L-., Turimos anglių atsargos -yra 
nedidelės. Vyriausybė negali lei 
sti angliakasiams sustabdyti 

--anglių kasimą ir pakenkti kraš
to pramonei bei susisiekimui. 
Bertb, be anglių nukentėtų ir

- gyventojai, ries teks sumažinti
• gesą ir elektrą* namų šildy-
- mut ‘ 7 *

Prezidentas sukvietė kongreso 
vadus

- ^ Prezidentas kasyklų neperė
mė, bet jis pirmadieni -sukvietė

Baltuosius^ Rūmus . kongreso 
vadus, kad galėtų* patirti jų 
nuomone šio konflikto reikalu. 
Jis.nori žinoti kongreso vadų, 
numonę šiuo reikalu. Jam aiš
kų, kad toliau negalima leisti 

: streikui-tęstis. Jeigu valstybe 
perimtų kasyklas, tai. tada en- 

..gjiakasiai turėtų grįžti, j darbą 
ir pagaminti * reikalingus ang
lies kiekius.Jie turėtu dirbti, pa- 
gal tas -pačias algas, kokias jie 
gaudavo'iki streiko. Jėgų per 

dienų susidarytų pelno, tai
• tada būtų paskirtas arbitras, 

kuris, išklausęs abiejų pusių ar
gumentus, paskelbtų abiem pu
sėm privalomą sprendimą. Val
stybė negali leist streikui ilgiau 
tęstis, kad krašte kiltų nedar
bas ir iširtų visas krašto ūkis.

Alabamoj nuteistas 
Chicagos žmogžudys

BIRMINGHAM, Ala. — Fe- 
deralnrio distrikto teisėjas Char 
les Nice mirties bausmę Chica
gos žmogžudžiui Tony. Nolen 
pakeitė visam amžiui kalėjimu, 
be teisės prašyti paroles.

Nolen praėjusių 1977 metų 
rugpiūčio mėnesį nužudė Ogden 
Steel Čikagos ekzekutyvą Nigel 
Harlaną, kurio lavonas buvo ra
stas ganyklose keletą savaičių 
po to, kai buvo matytas Birmin- 
game su viena moterimi aplei
džiant vieną nakties klubą. Ta 

moteris teisme prisipažino, kad 
ji išviliojo Harlaną iŠ to klu
bo, kad Nolen galėtų jį apiplė
šti.

Vasario 21: Eleonora, Feliksas, 
Žemyna, Kęstutis, Girtautas.

Saulė teki 6:40į leidžias 5i8(k

Egiptiečiai atidarė 
lėktuvo duris

LARNAKA, Kipras.— Papil
domi pranešimai sako, kad di
delis Egipto transporto lėktu
vas atnešė į-Kipro salos aerod
romą 70 Egipto karių, kuriems 
buvo įsakyta paleist įkaitus iš 
pagrobto lėktuvo ir suimti abu 
teroristus, nušovusius žurnalis
tą SąbeLelš atskridusio lėktuvo 
išvažiavo* kariškas automobilis, 
kuris priartėjo prie pagrobto 
lėktuvo. Kipro policijai pavyko 
užmušti automobilio šoferį, bet 
kiti egiptiečiai išmušė stovinčio 
lėktuvo duris ir Įsakė Įkaitams 
eiti laukan. Kipro policija nušo
vė prie lėktuvo artėjančius Egi 
pto karius. Kelias minutes vy
ko gana gyvas susišaudymas 
tarp policijos ir egiptiečių.

Teroristai nutarė pasiduoti

Lėktuve buvę du teroristai 
palestiniečiai, pamatę prie lėk
tuvo. gulinčius kelis egiptiečius 
karius,pirmiansia leido įkaitams 
išeiti iš lėktuvo, kaip egiptie
čiai buvo Įsakę. Vėliau abu 
ūsuoti teroristai sutiko pasi
duoti Kipro policijai, pajėgu
siai sustabdyti besivedžiancius 
prie lėktuvo Egipto smogikus. 
Teroristai atidavė ginklus Kip
ro policijai. Egipto prezidentą 
Sadatą jiedu skaito arabų rei
kalų išdaviku, pasišokusiu ves
ti taikos pasitarmus su izraeli
tais. Kipras leido Egipto lėktu
vui grįžti į Egiptą, bet atsisakė 
išduoti pasidavusius teroristus 
lėktuvo grobikus. Jie pagro
bė Kipro lėktuvą. Kipro teis
mas juos teis, pareiškė salos 
prezidentas. -

Pompėjos iškasenų 
paroda bus Čikagoj
Ateinantį rugpjūčio mėnesį 

Čikagos Meno Instituto Morton 
priestate rengiama paroda, pa
vadinta “Pompeii A.D. 79”, ku
rioje nuo mgp. 12 iki Ipkričio 
12 d. bus išstatyta daugiau kaip 
300 dalykų — brangakmenių, 
aukso, sidabro išdirbinių, skulp
tūros, mozaikos, freskų ir tapy
bos meno kūrinių, iš bronzos ir 
geležies bei molio gaminti įran
kiai, po 1,900 metų atkasti iš 
Pompėjos ir Herculaneum mie
stų. kariuos 79 metais po Kr., 
ugniakalnis Vesuvius palaidojo 
po sąvO primate te lata

Keliautojas Vladas Rasčiauskas jsiu grįžo is kitos kelionės po Pacifiko salas, bet rytoj baigs Pietų 
_ ■ • Azijos saly vaizdus ir kelionės Įspūdžius. Paveikslas imtas Javos saloje, Jrtano parke.

IZRAELIO PREMJERO TŪPCIOJIMAS
SUKĖLĖ KRIZE JERUZALĖJE

Generolai Sharon ir Dajan pataria 
palikti kolonistus Sinajuje

JERUZALE, Izraelis. — Prieš rinkimus konservatorių

KIPRO POLICIJA NEPRILEIDO EGIPTO 
SMOGIKŲ PRIE PAGROBTO LĖKTUVO

Suimtas vyriausias Egipto dienraščio redaktoriaus 
žudikas, jis bus teisiamas Kipro saloje

KAIRAS, Egiptas. — Egipto radijas skelbia, kad Kipro sa
loje Larnakos aerodrome žuvo dešimt Egipto karių, norėjusių 
išlaisvinti ?6 įkaitų. pralaikytų pagrobtame lėktuve nuo šeštadie
nio popiečio. Papildomai sako, kad I^amakos aerodrome buvo už- 

1 mušta arba sužeista 27 žmonės. Kipro salos policija paleido šū- 
Į \ius i egiptiečius, kai jie iššoko iš atskridusio Egipto lėktuvo ir 
J bandė paimti Kipro lėktuvą, pagrobtą palestiniečių partizanu, i - ‘
j Egipto pranešimas sako, kad

puolimo metu buvo paleisti C'Min 
visi palesitniečių laikomi ikaai-j^HC

į tai ir suimti visi Egipto dien
raščio redaktoriaus Jusf 
žudikai. Kipro salon nuskrido 
Egipto užsienio reikalų minis- 
teris. kad galėtų ginti egiptie
čiu teises. Jis pareikalavo, kad 
suimti 
žudikai 
ėiains. 
kia n tį 
turi būti suruoštas skubus teis šimtis 
m as.

Sabcl -20 pėdų aukšti
pusnynai

LONDONAS.— Smarki snie- 
. go audra praėjusi sekmadieni. 

iptie-;20 pėdų aukštumo pusmmais su 
vei- paraližavo vakarinę ir pietva. 

susitariiną j karinę Angliją, izoliuodama dė
ka imu iir suardydama 

elektros laidų linijas. Devon ap- 
Prezidentas Sadatas palv-. ^ri‘ies. ^Idininku pareiškimu, 

* I Padėtis baugi. Daug mūsų ma 
- ' “vsinerijos liko po sniėgū. bet dama ir nuzud\Tna geriausio \ ,r. - .v / ’rome kiek išgalėdami atidarvhEgipto žurnalisto, artimo pre-. .• i . , i j ,. j 1 nors pačius svarbiausius ke- zidento bendradarbio ir 

go, pareiškė, kad dabar ta’j 
Palestinos tikrai nebus. Egip-1 f* 
tas negali leisti, kad ai lokiuh keliuose. Karališkosios 
metodus naudojantieji 
tiniečiai galėtų gauti teisę vai- kimą su sniegu užverstomis vie 
dyti kraštą. Visame Egipte gy
ventoji! pasipiktinimas labai 

į didelis. Kaire minios šūkauja.
ROMA. — Italijos valdančio- kad palestinos nebus.

1 a i k ra šči o re d ak t o ri aus 
būtų perduoti eg 
kur jiems, pagal 
tarp tu utinį

TRUMPAI 1$ VISUR

’. * Į_ ręs šešta (tie ny apie.. pasjkė^sinLj
ii LAHORE. Pakistanas. -Gin- 

į kluota riaušėms malšinti polici- 
i ja šturmavo penkias Pakistano 

par-j valdžios kontroliuojamas televi-
tijos vadas Menajam Begin labai griežtai priešinosi b^t kokiom t zijos stotis, kurias buvo “oku- 
nuolaidom Egiptui, ši pozicija patraukė kelis Izraelio karo vadus,} pavę” darbi rinkai, reikalaudami 
kurie sutiko Įeiti į patyrusių žmonių neturinčio Begin kabinetą. I pakelti algas. Ravalpindi TV sto 
Gen. Ariel Sharon sutiko tapti žemės ūkio ministeriu, o gen Moi-ityje suimta mažiausia 16 dar- 
še Dajan sutiko eiti užsienio ministerio pareigas. Dabar aiškė
ja,, kad šie du karo vadai labai nepatenkinti Begino vedama po
litika. Jis nori padaryti nuolaidas egiptiečiams, atšaukti visus 
kolonistus.

bininkų ir daug daugiau kitose 
stotyse.

šimtais paliktų \ėžimų vieš- 
i Aviaci

jos helikopteriai palaiko susisie-

tomis, teikdami pagalbą bėdos 
ištiktoms šeimoms. Smarkūs vė 
jai neleidžia pašalinti iš kelių 
sniegą.

Sharon reikalauja palikti 
kolonijas

Tuo tarpu gen. Ariel Sharon, 
pats Įsteigęs kelias Izraelio ko
lonijas JordMijos dirvonuose, 
reikalauja, kad arabai pasira-

Sirijos prezidentas 
išskrido i Maskva
BEIRUTAS. — Sirijos prezi- ■ 

dentas Hafer Assad pirmadienį
šydami taikos sutarti, pasižadė- Į iSskrido 5 Maskva, kaip valdžios 
tu minėtas kolonijas respektuo- j sluoksniuose kalbama, prasyti 
ti. Jeigu egiptiečiai paliktą iz- j Sovietų stipresnės karinės ir po 
raelrtų teisiu negerbtu, tai Tz-1 paramos Assado opozici-
raelio kariuomenė turi teisę 
Įžengti i Jordanijos ar Sinajaus 
žemes ir priversti vietos admi- 
straciją tas teises gerbti. Gen. 
Dajan aiškina, kad Izraelio sau
gumui tie kolonistai būtinai re! 
kalingi. Jie privalės pranešti 
Izreliui apie Egipto karo jėgų 
koncentracijas. Sadatas pasi
priešino tokiai idėjat Jis nori, 
kad visi kolonistai išsikrausty
tu kartu su Izraelio karo jėgo
mis.

Begin nustojo pasitikėjimo 
krašte

ji krikščionių demokratų partija 
praeitą penktadieni kreipėsi į j 
komunistus, kad už jų priėmi- 
mą j parlamento daugumos blo dusį0 Ę^to'

ro policijos saugojančios Lar-
| trakos aerodromą; buvo nu-j 
šauti vietoje. Įvyko labai ašt-j

ką jie privalo dalyvauti ekono
minio taupymo programoje.

WASHINGTON.—Baltieji Rū-

jai Egipto taikos iniciatyvai.
Assado trijų denų viztas Ma

skvoje bus pirmas bet kurio ara 
bų lyderio vizitas Sovietų Są
jungoje, po to, kai Egipto prezi-l 
dentas lankėsi Jeruzalėje lapkri 
čio mėnesį.

Sirjos valdžios sluoksniai Da-i 
m as k e tikri, kad Assadas Mask
voje sieks sustiprintos Maskvos 
militarinės ir politinės paramos 
savo rolei, vadovaujant arabų 
kritiškam nusistatymui prieš 
Sadato taikingus kontaktus su 
Izraeliu.

Premjeras Begin nustojo pa- 
stikėjimo ne tik dviejų savo mi 
nisterių, bet juo pradeda nepa
sitikėti ir geriausieji jo bendra
darbiai. Prieš rinkimus jie izra
elitams tvirino vieną dalyką, o 
valstybės tvarkyme jis yra pa
siryžęs daryti didesnes nuolai
das, negu buvo pasiruošę pada
ryti darbieciai. Tuo tarpu kraš
to apsaugos mlnlsteris Weiz- 
man nenori jokio konfliko, ku
ris galėtų kilti tarp JAV ir Iz
raelio. Jis Kritęs klausyti ame- 
rikiečių^ideti taikos ir gauti ap- 
saugai wikaMiuiu trinkių.' '

Britų ūkis pradės 
atsigauti

LONDONAS, Anglija.— Bri
tų darbiečių vyriausybė mokėjo 
taip tvarkyti ūkio reikalus, kad 
ji pajėgė sumažinti infliaciją 
iki 10%. Tiksliai apskaičiavus, 
britų infliacija pilnai nesiekia 
10%. Konservatoriai tikėjosi lai 
mėti artėjančius rinkimus, bet 
dabar aiškėja, kad jų viltys ge
rokai sumažėjo. Bcmsecvatoriai 
bustsukd$ britų flkj, bet dabar

Larnaka. Kipro sala. Ofisia- 
lus pranešimas sako, kad 15 

iečių, iššokusiu iš atskri-

Automobilistų Sąjungos pra
nešimu, “arktikinės” sąlygos 
(kaip šiaurės ašigalyje) siaučia 
pietvakarių Anglijoje, kur snie
gas visiškai yra užtveręs. Dorse- 
to ir Somerseto ir dalis Wilt
shire bei Hampshire sričių.

rus susišaudymas, kurio meė 
tu nukentėjo septyni policinin
kai. saugojusieji Kipro kelei
vini lėktuvą, palestiniečių pag-Į 
robtą.

Susišaudymo metu buvo iš
laisvinti visi 16 įkaitų, kuriuos 
palestiniečiai laikė nuo šešta
dienio vakaro. Palestiniečiai; 
įsibrovė į 
hotelį. kup posėdžiavo laikraš
tininkai. nušovė žurnalistą Sa- 
bel, paėmė 16 įkaitų, pagrobė 
Kipro keleivini lėktuvą ir iš-

• tikėjosi

mai ruošiasi Įsteigti naują ne
priklausomą įstaigą, kuros tiks 
las bus paskatinti federalinę 
valdžią skubiau ir efektingiau 
veikti, teikiant pagalbą naminių 
nelaimių atvejais. Naujoji įs
taiga perims 19 įstaigų ir pro
gramų, kurios Egi šiol buvo iš
skaidytos po Įvairius departa
mentus. turėjo 2,400 tarnauto
jų ir kasmet kaštavo 
milijonų.

PRETORIA. Pietų
Pretorijoje statomi 52 milijo. skrido j Džibuti. Jie 
nūs dolerių kainosiantys ope- kad tcn bus paįeisti. bet Dži- 
ros rūmai buvo numatyti tik buti aerodron,as afsisakė lai
bai tosios rasės publikai, aiški- Tada įie grįžo atgal į
nant, kad juodžiai tenkinasi sa-|jHp*ro salą ir Larnakos aerod- 
vo džunglių šokiais, o klasfki- romc jankė natiįu isakvmti iš kaimo pabėgę 
nės muzikos ir dramos nemėgs-. Trako Tl|O (.irp„ ‘atsk.Hlo i' ' , ....
ta, bet Johannesburgo laikraš-’ r^iaiaka kariškas Egipto l.-k-l 
tis Band Daily Mail paskelbė| įuv;)s Egipto kariuomenės siro( 
vieno ministerio pareiškimą. giknj !|>nnd6 išlaisvinti pales-j 
kad operos rūmai bus atviri v!-• fįniečių pagrobtus Įkaitus ir 
sų rasių žmonėms. Atsiliepda-j žudiku^, bet Kipro pu
mas į Transvalijos kon.servaty-| jįcija pastojo jiems kelią. Jvy- 
vo administratoriaus SybrandJ^o žiaurus susišaudymas, ky- 
van Nierkerko pareiškimą, kad 
juodžiams tų rūmų durys bus 
uždarytos, ministeris pasakė,
“Ar Sybrandui patinka ar nepa, pę Kjpnanos pranešė Egiptui 

kad suimtų žudikų Egiptui jis 
neišduos, bet teis pagal Kipro1 
įstatymus. Pradžioje preziden-’ bau nutarė atiduoti Egiptui 
tas .Kiprianos norėjo teisti ir lėktuvą ir visiems e<pptiečiams

Iraelis nerimsta, - 
puolė septynis pale 

■ stiniečiu kaimus

po $6501

Afrika. —

tinka, operos rūmai bus atviri 
visų spalvų žmonėms”.

Jis jau pradeda atsigauti Ir dar. 
jinklftių ruJMjo.

......:...... j BEIRUTAS. Sirija. — Iznie- 
Hilton;ijo kariuomenė su šarvuočiais 

sekmadienį, atnaujinusį pastan
gas atstumti Palestiniečius par
tizanus nuo savo šiaurinio pa
sienio, užpuolė mažą kaimelį 
Pietų Libane. Beirute leidžiamo 
libaniečiams palankaus laikraš
čio Al Kifah Arabi pranešimu, 
to kaimelio gyventojai nujaus- 

‘ darrė L r;, elitų užpuolimą, buvo

” i žinių agentūra 
j WAFA paskelbė, kad Izraelio pu ariuonienes siro . .. .. .

, hėgos su Libano dešininiu krik- 
ščionių milieja “žygiuoja j sep
tynis Libano pasienio kaimus”. 
Jungtinių Tautų pareigūnas Bei 
rute pasakė, kad paliaubų prie
žiūros vietoj esamo posto žinio 
mis, partizanų gandai yra per
dėti, u tačiau ženklai rodo, jog 
kažkas nešv.araus yra ruošia
ma”.

rio metu žuvo 15 egiptiečių 
ir buvo sužeisti kiti žmonės.

Kipro salos prezidentas Spi-

^atekridusius efipiie&ūs, W vė loisti grįžti į Egiptą.



ramybė mūsų tarpan. Ir nė per
► nuo šitos tie
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ ~ “ k'“»
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

Sunkus darbas, bet nėra kitos 
išeities — reikia jis nudirbti

ŽMOGAUS ŽMOGUMI AUGINIMAS —
BLOGIO NAIKINIMAS

Mes patys blogį sukūrėme, patys ir jį prašalinti ne 
lik gaimie, bet ir turime. Gyvenimo tiesa

Blogai eigas! kiekvienas, ku- keisti savo elgesius yra labai sun 
ns nevykusiai pataiKauja žmo-jkus darbas. Ypač tam yra sun- 
uėms; Kuris sunkaus darbo rei
kalaujantį gėrį, prižada žmogui 
suteikti visai ue pastangų. Tai 
lygu kainų pakilimui, po to pu
sę to pakėlimo nuleidimui — ir 
skelbimui, koks aš geras — pas 
mane išpardavimas pusiau suma 
žiniomis kainomis. Niekas nie
ko neįsigyja be reikiamo darbo. 
Tas už niekus ko gero įsigijimo 
piršimas yra apgaulė. Tai su
vedžiojimas nesiorientuojančių- 
jų. Vieni žmogui net dangų ža
da už niekus. Kiti lašinių nu
metimą užtikrina už menknie
kius. Treti plaukų atauginimą 
siūlo mostelėmis — tik pirkti jų 
niekus ir apsivilkite. Ketvirti 
siūlo už centus gražiausią kelio- 
n ę — pasirodo, kad jie tokiem 
pataria: žemė sukasi apie saulę
— tu keliauji jau. štai tau, avi
galvi, visokie gerumynai už nie
kus. Dar yra apgavikų, siūlan
čių sveikata — ta didžiausia ke
lione — pasirodo, kad jie tokiem 
pataria: žemė sukasi apie saulę
— tu keliauji jau. štai tau, avi
galvi, visokie gerumynai už nie
kus. Dar yra apgavikų, siūlan
čių sveikatą — tą didžiausią žmo 
gui gėrį tariasi suteiksią per sa- 
vižudystę: per rūkalų "‘skonį”, 
per svaigalų ”gėrį’\ per persi
valgymo “malonumą”. Tikru
moje visai nėra, nebuvo ir to
kio dalyko, kaip rūkalų skonis, 
svaigalų gėris ar. persivalgymo 
malonumas. Tai vis žabangos 
savos /galvos netekusiems. Už 
niekus n iekas nieko gero neįsi
gyja, nes lokio dalyko negalima 
įsigyti. Tiek aš, tiek tamsta, tiek? 
kiekvienas kitas nieko gero ne
veikdami, nieko vertingo neat
sieksime. Būtinai turime kiek
vienas keisti savo elgesius ge
resniais ir visą savo, gyvenimai 
reikia pradėti vesti tiesesniais* 
keliais.kaip kad jais iki šiol ėjo
me. Jei nori apturėti ląimės tiek 
čionai, tiek tenai po mirties — 
reikia man ir tamstai imti žmo
niškai jausti, veikti ir gyventi. ?ginti savo vaikus ateina taika ir

Riboti vaikų elgesius supran
tamai ir tvirtai tėvams yra la
bai sunkus — net pats sunkiau
sias darbas savo vaikus auklė
jant. ča prisimintina nesugriau 
narna tiesa, kad sėkmingai ap
riboti savo vaikų elgesius pajė
gia bk tie tėvai, kurie žmoniš
kai ir pagrindinai myli savo vai
kus. Be tokios meilės vaikui,

. r i nebus tinkamo vaiku elgesio ri-ku keistis i geresni asmenį, ku- .. .. joojimo. lada, žinoma,jt n ebus 
ns uejpiato t\ai gų elgesių ^moiūškai besielgiančio vaiko, 

o vėliau ir suaugusiojo. Iš čia 
ir prasideda visos žmonijos var
gai dėl dabartinio kriminalo ir 
kitokio blogio žmonių tarpe taip 
bujojančio. Mat, be meilės vaL 
kams iš tėvų pusės, esti šiurkš
tus ir nejautrus vaikų elgesių 
ribojimas. Toks ribojimas ne
atsiekia nieko gero. Be meilės 
ribojant vaiko elgesius, vaikas 
toks ma tolintis nuo tokių tėvų 

jis užsidaro savyje. Jis da
rosi tyliu paršu pajėgiančiu gi
lią šaknį knisti. Toks vaikas tam 
pa piktu prieštarautoju. Toks 
paniuręs prieštaravimas vaike 
palieka visam jo gyvenimui — 
jis suauga į visokiam gėriui be
sipriešinantįjį suaugusįjį žmogų, 
peštynes, vaidus, nesu^-kimus, 
kariones ir karus. Todėl neklau 
sinėkime, kodėl žmonės taip ne
tikusiai .tarpusavyje elgiasi, bet 
pradėkime dirbti: rauti tokio

nuo pat mažumės — kuris ne
buvo savo tvarkingų tėvų tvar. 
komas nuo savo pirmųjų am
žiaus dienų.

Užburtas ratas žmogaus 
gyvenime

Iš čia susidaro užburtas ratas 
— tas mūsų nelaimingas gyve
nimas: mes nemėgstame sun
kiai dirbti idant bet kokio gė
rio susilauktume. Mes nenori
me mokytis, bet visi norime 
būti mokytais. Tokio dalyko 
nėra ant šios žemės. Todėl mus 
išnaudoja visokie apgavikai, siu 
lydami už niekus neva gėrį. Ši
tokiam išnaudojimui turi būti 
galas. Jis ir bus atsiektas, bet 
tik tada, kai prisiauginsime pa
kankamai asmenybe subrendu
sių suaugusiųjų, ir kai tokius 
asm eitis pastatysime atsakingo
se vietose Teikiamai greitai ir 
reikiamai gausiais kiekiais.
Tada žmonės ims suprasti, kad J)loSio šaįį lauk: imkime mo- 
joks gėris be didelių pastangų;
neatsiekiamas. Todėl negalimo 
liaukimės siekę: nustokime ko 
nors gero tikėtis be atsakančių 
pastangų. Už tai kiekvienas sa
vą ribotą energijos kiekį imki
me leisti Tvėrėjo nustatytų dės
nių pildymui: 
atsiekimui taikos ir visokio gė
rio mūsų tarpe. Čia ir prieina
ma svarbiausią savos veiklos sikaltėlių — tai netikusių tėvų 
vietą: tėvų pajėgumą tinkamai namai. Ko gero galime laukti 
drausminti savo vaikus, atsa-j iš tokios motinos elgesio. Jos 
kančiai ribojant vaikų elgesius vaikas atvežtas miesto ligoni-

IliustracijaAugius

ky tis pajėgti vaikus tinkamai 
mylėti ir reikiamas jų elge
siams ribas suteikti. Mat, ribo
jimas vaiko elgesių be meilės 
dažnai sukelia vaike priešingu
mą ir su teisingomis normomis 
nesiskaitymą, šitoks vaikas iš-

LCJU HUOldlJlU UC3- ----- --

: per sunkų darbą au8a į nusikaltėlį sulau-

. — .pirm jiems reikiamą meilės 
kiekį suteikiant. Tai ir yra pir
mi du žinksniai kiekvieno iš tė
vų žengtini taikos ir ramybės 
mūsų tarpan prisišaukimui. Jo
kia kita jėga, žemiška ir ant- 

Į žeminė neatliks gerų tėvų atlie
kamo darbo. Tai žinokime, vi
sad atsiminkime ir pradėkime 
savo gyvenimą rikiuoti pagal ši- 

. tą nesugriaunamą gyvenimo tie
są: per tėvų pajėgumą sužmo-

kęs jaunuolio amžiaus/
Taigi, mes turime peryklą nu-

nėn sumuštas,' suspardytas, mė
lynėmis padengtas. Jis tik as
tuonių mėnesių. Jo motina 22 
metu. Legalaus vyro neturinti 
gimdyvė — jau ketvirtą vaiką 
pagimdanti ir jo nekęsdama jį 
mušanti. Pirmas jos vaikas gi
mė jai esanti penkiolikos metų. 
Negalima lietuviui įsivaizduoti 
tokios žmogystos. Jos nebuvo 
žinomos musų tėvynėje Lietu
voje. Tai kažkas panašu į pra
garą. Tokių motinų ir su vyrais
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Nurinko ir redagavo teisininkas Jonas Takias
(Tęatayi) •

“Vilniaus Balsas” 40. 8. L Nr. 180 skelbia delegaci
jos kelionę ir Peleckio kalbas pasakytas pakeliui.

“Lietuvos žinios” 40. 8. 1. Nr. 173 skelbia ELTOS 
komunikatus apie Lietuvos Estijos ir Latvijos delegaci
jų atvykimą į Maskvą ir Įvykius Maskvoje, ir praneša, 
kad daugiau “Lietuvos Žinios” nebeišeis.

“XX Amžius” 40. 7. 30. Nr. 172 skelbia ELTOS ko
munikatą, kad Ministerių Taryba liepos 29 d. “nutarė pa 
naikinti kreipimosi žodį “ponas”. į

“Vilniaus Balsas” 40. 8. 2. Nr. 181 rašo “Daugialypė 
jnija”.

“Darbo Lietuva” 40. 8. 2. Nr. 31 skelbia ELTOS kp- 
.nijpikatą apie SSSR Aukščiausiosios Tarybos sesiją.

“Vilniaus Balsas” 40. 8. 3. Nr. 182 skelbia visą teks
tą Molotovo kalbos.

“Tiesa” 40. 8. 3. Nr. 42 skelbia savo korespondente 
žmonų čia yra begalės. Jose vei- nal Problems of Children and pranešimą iŠ Maskvos “Šiandien Lietuva priimama, j 

Adolescents. J. B. Lippincot Co. SSSR tautų šeimą” ir kad Moldavija su Š. Bukovina jau 
•Įjungtos. ‘ ’.Į ’

“Darbo Lietuva” 40. 8. 3. Nr. 33 “Pasižadėjo dirbti 
dvigubai sparčiau” ir “džiaugsmo monifestacįjps Ka-ppp’.*

“Vilniaus Balsas” 40. 8. 4. Nr. 183. “Lietuva jau SSSR 
Sacialistinė Respuglika” ir Paleckio kalba, ir straipsnis 
“Grįžo pas savo motiną”. {

“Harbo Lietuva” 40. 8. 4. Nr. 35 (Rytinė laida) LKP 
CK atsišaukimas, “Didi padėka Stalinui”, Paleckio kaL 
da, manifestacijos, žemės ūkio komisijų sarašai

“Darbo Lietuva” 40. 8. 5. Nr. 36 (rytinė laida) žemės 
pertvarkymo darbai, Petrausko, Mickio,. Zyberto kalbos 
Maskvoje, manifestacijų reportažas.

' “Darbo Lietuva” 40. 8. 5. Nr. 37 man ifęsįacj jų vaiz
dai ir kalbos. ii

siasi kriminalas, kurio jokie ka
lėjimai, jokia policija nesutvar
kys. Tok. e rėkte rėks, kad dar
bų jiems trūksta: jie jokio dar
bo nepajėgs dirblL Tjk^reks, ki
tus dirbančius trukdys ir taip 
tas kraštas riedės Sodomos-Go- 
moros likimo pakalnėn tol, ko] 
visi atbusime ir imsimės tin
kamos veiklos: "savo vaikų tin
kamo auklėjimo. Niekas dabai 
net nė nekalba apie tokį svar
biausią mums visiems darbą.
Darbas kriminalui sumažinti

Adelės Duoblienės arbatos 
pavyzdys

.Už tai imkimės visi tėvai at
sakančių priemonių savo asine, 
nybės tobulinimui: tikrais tėvai? 
visų pirma tapimui. Nuo čia pre 
sidės kriminalo .mažinimas mū
sų aplinkoj. Svarbiausia, visi 
sutartinai, o ne pavieniai, pra
dėkime rodyti savo vaikams mei 
lę žmosiškai ir per ją tokia ei
kime tvarkingai riboti vaiko el
gesius. Tai ir yra vienas ir vie
nintelis kelias sumažinimui vi
sokio kriminalo ir nežmonišku
mo mūsų tarpe. Čia yra kiek 
vieno mūsų pareiga ir ją mes 
kiekvienas turime neatidėlioda- 
dami gerai atlikti, o nepavesdi- 
nėti jos kam nors kitam. Jo
kia išorinė jėga neapsaugos 
nuo kriminalo. Veltui mes pa
sitikime policija, kalėjimais, 
teismais, bausmėmis — tai tuš
čia viltis. Kol įneš auginsime 
vagystėm, ištvirkimui, nusikal
timams, tinginystei nusiteiku
sius vaikus, tol gorų dienų sa
vo aplinkoj rxcmatysime. Ne
kaltinkime čia vien juoduosius 
— lygiai gražiau žmogų žudo 
baltasis, kai. jis tėvu nęišaugina- 
mas būt geru žmogumi. ‘

Tą liesą kięjvvipųąs žindime 
ir. kiekvienam neteisingajam ją 
tiesiai akysna sakykime.

Išvada. Blogis mūsų tarpe 
nėra šėtono atnesįąs- ar -Dievo 
suteiktas: mes patys esame įde
gio.kalviai. Todėl liaukimės to_ 
-liau tokiais buvę. Imkime orga
nizuotai veikti. Liaukimės vien 
beshnęldę , geresnių laikų lauk
ėdami.. Nustokime kitus kaltinę, 
patys nieko neveikdami. - Visi 
iki vienam imkime burtis į žmo 
niškai .besielgiančiųjų . būrelius 
fr stokime kovon stfc blogio šak
nimis. Skelbkime spaudoje svė 
timtaučių būtinumą imtis tinka
mo auklėjimo, o ne vien kalėji
mų atstatymo bei policijos di
dinimo. Kol kas lie dalykai rei
kalingi sukpntroliavimuj. blogio 
mūsų aplinkoje, bet būtinas pra 
dėjimas tinkamai auklėti vai
kus. Nustokime būk tai religiš
kai auklėti vaiką tokio daly
ko nėca< Yra žmogaus žmogini
mas pagal gamtos — Tvėrėjo 
nustatytas dcsiūu^ besielgiant, 
šitoks elgesys yra pats religiš- 
kiaūsias auklėjimą^ Tpip/įsąuk- 
lėti žmonės ims puoštis gražiau
siais religiniais žiedais, nes n ė 
viena religija nemoko blogo.! 
Tik religininkai turi pradėti au- 
klėjijną iš rerk lamo* galo — iš J 

I tiskamoN pradžios. * Sfegimdy-1 
Į kimę. jei žmonėmis pagimdy 
? tuosius išauginti nepajėgiame, j 
; Pasiskaityti. A. H. Chapman. 
M. D. Menegcment of Emotio-’

“Tiesa” 1940 m. Nr. 45 apie Vilniaus gyventoja 
“džiaugsmo manifestacijas” ir apie “cocialistinę tėvynę”, 
gen. Vitkausko kalba iš Maskvos per radiją, ir foto vaiz
dai iš Maskvos posėdžių. ...

“Darbo Lietuva” 40. 8. 6. Nr. 39 rašo, kad,mūsų tė
vynė — SSSR ir kad visos trys Baltijos tautos pradeda- 
brolišką gyvenimą.

“Tiesa” 40. 8. 7. Nr. 46 skelbia apie Latvijos ir Estijos t 
Įjungimą Į SSSR. . . 4--

“Darbo Lietuva” 40. 8. 7. Nr. 41 skelbia, kad darbi- 
ninikai reiškia savo dėkingumą df. Stalinui”. ■ Ą

“Tiesa” 40. 8. 8. Nr. 47 — džiaugsmo manifestacijos 
lieka dalis naudingo cukraus ir j krašte tebeina, ir gstijos laimingoji diena.- 
arbatoj jaučiamas švelnus saldu 
mas.

4-

ir,

Adelė Duoblienė 

ARBATA
Prop.: 2 didesnės morkos, 

tūrių citrinų žievelės.
Darbas: Morkas nuplauti

jei komerciniam tikslui augin
tos, plonai nuskusti. Sutarkuoti 
{sutrinti) sūrio tarkų te. Ap- 
džiovinti ir orkaitėje prie 375° 
F. kelias minutes aprudinti. Rei
kia atsargumo, kad nesusvilyti, 
nes cukrus, juose esamas, greit 
reaguoja į temperatūrą. Apru-j 
din tose morkose, vidurinėj daly,!

“Tiesa” 40. 8. 9. Nr. 48 ‘‘Istorinė sesija” (‘T^yęstija”

Cilnna reik,a pirm n uplauli ¥e<Jamasis). 
iihi v^nripniii vp.han su kflrstii- 7šaltu vandeniu, vėliau su karštu 

vandeniu ir šepečiu gerai nu
trinti, Apsausinti ir taip' pat, 
Kaip morkas, sutrinti, arba labai 
plonomis, kaip siūlas bent centi
metro ilgumo juostelėmis supiau 
syti.. Vėliau darbas toks pat, 
kaip ir morkų: saugoti nuo su
deginimo, kad išliktų aromati
niai aliejai. Tas priduoda arba
tai malonesnį skonį.

Išdžiovinus, sumaišyti su mor 
komis ir laikyti sandariam inde 
gerai uždengtam, kad neatidrėg- 
tų.

ši arbata yra gan skoninga, 
aromatinga, bent kiek salsteri, 
ir sveikatai naudinga.

akj»

vedamasis) ir “Didžioji 16 respuglikų Sąjunga’1 (“Prav-

"Darbo Lietuva” 40. 8. 10. Nr> 47 skelia EL.TOS ’ 
komunikatą, kad “likviduotos pasiutinybes ir k<msuiątai-\

“Darbo Lietuva” 40. 8. 12. Nr.49 Molotovo linkėjimai
Lietuvos TSR.. |

“Darbo Lietuva” 40. & 14. Nr. 52 susitikimas su grjž 
tančiais iš Maskvos, Vilniuje ir Kąun^.

“Darbo Lietuva” 40. 8. 18. Nr. 54 ‘‘Dabar turime su
jungtą Lietuvą” — Paleckio pareiškimas- , ,. ; ■■

Amerikos Lietuvių Tarybą
Vykdomasis Komitetas

1739 So. Halsted Street Chicago 8, 
Illinois Tel HAymarket 1-6100

Tinkamai pasiruoškime liudyti Kersteno Komitetui 
ALT atsišaukimas

Kaip lietuvių visuomenei jau žinoma, Kersteno Be- ' 
zoliucija 346, kuria buvo pasiūlyta JAV Kongresui ištir
ti Pabaltijo kraštų pagrobimą bei pavergimą buvo Vienbai 
šiai Atstovų Buto priimta toje rezoliucijoje 
numatytas tyrinėjimo' komitetas 
iŠ 7 kongresmanų paskirtas ir jo darbui reikalingų lėšų 
asignuota. Prie komiteto sudarytas techninis štabas jau 
dirba. Vieši liudininkų apklausinėjimai prasidės dar šiayt 
metais, gal lapkričio mėn., kai Komiteto pirmininkas 
kongr. Charles J. Kersten bus sugrįžęs iš Europos, kur 
jis, lydimas Informacijos Centro direktorės p-lės M. Ki- 
žytės ir inž. A Rudžio, lankosi, norėdamas patirti ąpie 
ten esančią, tyrinėjimui reikalingą, medžiagą ir liudiyin- 
kus. . ... < •, .» * ei.

(Bus daugiau) r '
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MASKVA - VATIKANAS
Knyga apie Šventojo Sosto politikos pakitimą

Vienas jėzuitas, Rytų apeigų 
katalikų kunigas T. Aleksiejus 
Floridi, buvęs artimas Vatika
no sluoksniams, bet likęs griež
tas priešas Bažnyčios pastan t 
goms artėti su komunizmu, ne
seniai parašė ir italų kalboje iš
leido knygą **Mask va-Vatika
nas?. Panaudodamas milžinišką 
faktinės medžiagos daugybę, 
knygas autorius stengiasi Vati
kano užsienių politikos vado
vams, kuriems vadovauja kar
dinolas Cassaroli, norėdamas 
visam* krikščioniškam pasauliui 
įrodyti artėjimo su komunistais 
politikos klaidą.

Kap naująją Vatikano politi
ką vertina pavergti tikintieji 
pačioje Sovietų Sąjungoje, kny
gos autorius Floridi .rodo j>avyz- 
džiais iš persekiojamos Lietuvos, 
citatomis iš Lietuvos katalikų 
pogrindinės spaudos. Kaip tą 
Vatikano politiką įvertina so
vietų komunistų pajungtieji 
Lietuvos žmonės, Floridi rodo 
ištraukomis iš žurnalo “Religi
ja ir ateizmas SSSR”, pavyz
džiui:

Autorius svarbiausią dėmesį 
kreipia į rėkiančią klaidą, kokią 
daro Vatikano politikieriai, no
rėdami pateisinti savo politiką. 
Jie tvirtina, kad savo taikina
ma veikla jie stengiasi paleng
vinti Bažnyčios ir tikinčiųjų pa-' 
dėti komunistų valdomuose* 
kraštuose. į tai kun, Floridi at-: 
sako daugybėmis pavyzdžių, di
sidentų pare:kštu žodžiu ir raš-‘ 
tu, kurie vienbalsiai tvirtina, kad 
tokia Vatikano ir Pasaulinės Bažf 
nyčių Tarybos “taikingumo” po I 
lit'ka tik blogina komunistų pa 
vergtų Tautos ir Bažnyčios pa
dėti...

“Šventojo Sosto mėginimai 
pasiekti draugiškų santykių su 
„.sovietų valdžia reiškia visiška 
kapituliacijų, pilną Bažnyčios 
reikalo išdavimą

^Lietuvoje visiems aišku, kad 
Bažnyčia vistiek egzistuos nei 
tuomet kuomet kunigai bus ka
lėjimuose. net tuomet jei vaikai 
mokyklose, bus verčiami kalbėti 
ir veikti prieš savo įsitikinimus, 
net jei nebebus galima spaus
dinti katekizmo ir maldakny
gių, bet Bažnyčia neteks lietu
vių,, jei pradės pataikauti sovie
tų valdžiai ir tuo būdu praras pa
sitikėjimą patys savimi”.

Kaip tai atsitiko, kad komu
nistai ir “papistai’ (Vatikam 
politikieriai) iš dviejų priešin
gų ašigalių jau kelinti metai pra 
dėjo d’alogą kaip toks su to
kiu ?

Per praėjusius pora deš:mčių 
metų Vatikano ir komunizmo 
santykiai ryškiai pasikeitė. Iki 
pat popiežiaus Jono XXIII (1958 
—1963) Vatikano politika, ap
sisuko antru galu. Iki (oi bažny

čiose ir katedrose griaudę — ai
dėję paties šventojo Sosto įspė
jimai visam pasauliui apie rusų 
ir tuzino kitų tautų pavergimą 
ir siekimą visą pasauli pavergti.

James McNeffl Whistler Tapyba

Bostono ‘knygnešys1
Prieš Pirmąjį Pasaulinį Ka

lą So. Bostone “Keleivio” 
spaustuvėje A. Žvingilo name. 
28 So. B oadway. Pranciškus 
Milasev»čius-Milos (nesumai
šyti su O. V. Milosz) tarnavo 
spaustuvėje. Jis buvo lik ret
karčiais reikalingas prie laik
raščio darbo, kai reikt davo pas 
tui paruošti. Būdamas laisvas. - lai tik 
nedideliu presu, spausdindavo 
po du puslapius brošiūrėles 
Presą mindavo koja, bet ne- 
teptos ašys cypdavo, net rūdys 
birbdavo. Knygeles atspausdi

' nes susekdavo “balniu 
: mo mašina "Keleivio

x\ ir pan. O kiek ligoniai.
Olšauskas (Olio 

išleido? Jis išlci-
Jo be kitu A. kalio žadyuą.

Kas 
ankstyvieji ateiviai buvo 
raščiai ir tamsūs. Kas tada

beraščiai

liek
ne

susr.nk ’mui 
knygą revizijos stovis. K n 
tvarkoje. 1977 metais yra 
rę penki klubo nariai: Frank 
Lukas, Alex Kailiel, Kasparas 
K riks 
Urs u į j 
tais met 
nariai ir išbraukti penk neužsi- 
mokė 
d\ ii t* 
buvo

un

Alex Kulbei, 
tinas. Antanas Dann’s ir 
Ber.d kas. Kluban praei- 

uaiiji

it

-..nl csjioiu nariai.
prae.la s im tais narių

spaus- •
Susidėdavo į kuprinį 

žydas:

gausiu. 1.003 egzempliorių ir 
t premiįuo’u romanu. Kur 

gi dabar mūsų elitas, kad knv- ... . .. .
. . ,, ,. * ! t zsi m ak ėjusi u nario mokesti

gą neskaito. Knvgu spausdin i ... , ‘
...........................• ' 1 . * klubas turi 1/8 asm. Knvgu re- 

į \ y k o v i cep i r m ii ri n k ės 
šačauskas namuose, kur 
tivo ihioš rdžiai priimti, 
s rastos tvarkoje.

Garbės nariais išrinkti šie klu
bo nariai: Julius Klimas ir Bėro 
Kneizer, Pakutaitis.

Susirinkimai bus šaukiami 
kas du mėn.

bet ir tas dovanai autoriai d:i- . .Jules 
rasė i ų pro mm ic r a t < >s
Kas čia bus?

M. Si ha k
sunink

Pat i k s l i n i m as

m. sausio 31 <1. "Na.li
pi nr. rašant apie k n v-i

maišą, kaip Lietuvos
■ kromelninkas ir išvažiuodavo!
| po lietuvių gyvenamas koloni-j 1978
1 jas knygų pardavinėti. SugriŽ j ienų” 
davo su tuščiu krepšiu. ! gą “Dagx's dejuoja ir dainuo-

Ija”. įvvko netikslumu; būtent:
Buvo laikai, kad nebuvoi lir;1?.,s ](K) c„z 512 psl. Turi 

galima spėti knygų spausdinti.j bQtj ,iražas egz Knv„oje 
O tiražai - 5.000. 10.000. Su;vra ]f)2 puslapiai Kaina ncpa. 
mažiau neverta prasidėt., nes,^-^ pes knv„a nepardavi. 
tekdavo antrą ir trečią laidą, nbet do’vanojama. Kas
leisti. Per metus nelikdavo nė| ja nor-tll gauti Juri kreiptis

1978 m. birželio mėn. 1 dieną 
Vyčių salėje ir darže įvyks naš
lių klubo gegužinė — piknikas.

Sekantis susirinkimas įvyks 
Šaulių namuose. 2417 \V. 13 g. 
Balandžio mėn. 13tą dieną pir
mą valandą po pietų.

V. Cinką
vienos knygos. J. F. BudrikoĮ 
krautuvė Chicago j e imdavo po 
500 knygų, taip pat ir “Kelei
vio”. Imdavo daug knygų par-j 
davinėti kituose miestuose lie
tuvių laikomos krautuvės arba 
spaudos platinimo agentai. ;

Man “Keleivyje” bedirbantį 
tekdavo knygas siuntai paruoš 
ti. “Keleivio” “R a ūda nd vari o” 
rūsyje iki lubų buvo prikrau
ta vienos brošiūros laidos, ku
ri ~
moję knygos buvo iki 100 ir 

Kainos tiktai

• pas a u to rili pridėdamas 50c. 
persiuntimui. Adr. 78 Chelsea 
Ave. Toronto 9, Kanada M6P 
1C2?

3 1893 m. į Detroito policiją 
priimta pirmoji moteris -— Ma
rie Owen, policijos patrulio žmo 
na. Šiandien jų yra net kariuo
menės policijoje. ĮPirmofi re
daktorė buvo Ann Franklin. Ben 
jamino Franklino švogerka. 
1762 m. ji redagavo “Mercury” 
laikraštį, išeinantį Newport. 
Rhode Island.

Vienas plačiausiai pastebimas 
naujosios Vatikano politikos po
žymis yra, kad labai daug ka
talikų kunigų, (nebekalbant apie 
pasauliečius, civilius) ypač Ita
lijoje ir Pietų Amerikoje savo 
sutanų kišenėsę nešiojasi ir kom 
partijos narių bilietus... Tos po
litikos rezultate katalikiškiau
sioje pasaulio valstybėje šiomis

munistų bolševikų dvasinės ir 
fizinės priespaudos. Tame ke
lyje Vatikanas jau buvo 1958 
metais.

Jonui XXIII atsisėdus į popie
žių sostą ir “pravėrus” šv. Petro1: 
bazilikos langus įleisti šviežaus 
oro ir matomai, perdaug įleido, v 
kadangi visa Vatikano politikai 
pradėjo kitėti. Bet popiežių ne- 
klaidinffnmn dn^mu snnancioti ienomis paaiškės, ar komunis- 

tai neginkluotu smurto pervers- 
imu, bet demokratišku rinkimų J 200 puslapių. 

^hu4itų'7opiehų‘ paskelbiu |kel,’u ^pavers iš krikščionių de .. . ..---------
__ __ ..... m rtV-r-o fii voI/Itw Tloliimo ’

Našliu klubas
Chicagos Lietuvių Našlių 

klubo veikla

šaukiant viso pasaulio katalikus J 
ryžtingai pasipriešinti agresin-i 
giems- - marksistams — sovietų 
komunistams Bažnyčios prie
šams. Popiežiai savo encikliko
se. nuvyniodami į diplomatines 
plonybes stačia kalba šaukė ti
kinčiuosius į kovą ne vien su dar 
laisvose šalyse kaip vėžiu, tai 
vienur tai kitur įsimetančiomis! 
komunizmo bakterijomis, bet ir-;en? 1 .. .
j... - . „ ... nai pradėjo veikti jas pamir-deh visas pastangas pagelbeti . „ f., . . . , .isę , tikrumoj esu jomis nebesi- 

skaitydami. Iš pernykščio bu
vusio žutbūtino komunizmo prie 
šo Vatikanas pasidarė komuniz
mo bendrakalbis. Atmetęs “ne- 
sakalbamumą” jis perėjo į “tai
kingą sugyvenamumą”. Ta pa
ti politika tęsiama ir prie Pau
liaus VI.

klaidingumo dogmų supančioti 
Vatikano politikai užsienių po
litikos vedėjai negali keisti pir

Vatikano politikė- Sokratu valdžią Italijoje.

d.k Praėjusią vasario mėn. 10 
įvyko klubo nariu pirmas susi- 

i per metus ištuštėjo. Daugu-trinkimas. į kurį atsilankė daug 
11 narių.
1 Susirinkime buvo aptariami 
. klubo einamieji reikalai, pagerb 

' ti mirusieji nariai ir apdovanoti

ir rusų tautai išsigelbėti iš ko-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
f LIETUVIŠKĄJĮ pamarį

334 poslapiais su žemėlapio Ir paveikslais aprašo Pamarį senos Je 
fyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovirdžių sąrašas. Knyaot 
kaina $6.00, minkšti viršeliai,

Peniuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

NAUJIENOS
1739 So. Halated SL, Chicago, UI. 60608

Bėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikn. lietuvių pastan
gas daryti {takos J kraite politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

. s . NAUJIENOS,
173S So. Halsted SL, Chicago, Hl I0W8

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau išvardintomis knygom i t 
Čia suminėtas knygas galimą užsisakyti Naujienose.

Jwta* Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
džiant Lietuvą, " 
low Vokietijoje.

Juotm Kapatfnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Šeirio Dalia
dot

rtruota. 300 psi Kaina 7 doL

eiKAGIETiS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* LIETUVOa.

M. Žolčenlco SATYRINIS NOVĖLtS, Genialios rusę rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusk kaina S2.

D. Kuraitis, KELI ON B | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Ao-

Prof. P. pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsę likimą 
Kaina tX

Vincas žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIS! PA RAŠTU E. 
M pal Kaina UJO.

Be ir kiti laidiniai yra grananš

NAUJIENOSE, 17H Sau HALSTED ST^ CHICAGO, NX. MM

Stebėdami, kaip Vatikanas ve 
da “taikingus dialogus” su gau
jų vadeivomis, kaip popiežiai 
“taikingai” kalbasi su pravady- 
riais bandų, kurių pirmoji pa
reiga yra krikščionių Bažnyčios 
ir visų kitų religijų (tik ne sa
vosios šėtoniškosios) eilinė dva
siškąja ir pasauliečiai nebežino 
kas jiems daryti.

Vatikano politiką veda 

kardinolas CassaroH

Greit po Pauliaus intronizavi- 
mo 1964 m. kardinolas Cassa- 
roli pasakė, kad jo politika re
miasi viltimi, kad komunistai 
nutrauks viešąją ateizmo propa
gandą ir pilnai jį atmes.

“Jei toks laikas ateis, padarė 
išvadą kardinolas Cassaroli. 
šventasis Sostas jau turės gata
vus ryšius su komunistų val
džiomis”. Tokia popiežiaus už
sienių reikalų ministerio politi
ka pasipiktino ne vien tikintieji 
katalikai, bet ir disidentai ir 
ypatingai graikų katalikų Baž
nyčios nariai Vakarinėje Ukrai- 
moje, bet Cassaroli mieliau klau

šosi sutanuotų KGB (SSSR vals 
tybės agentų), bet pasilieka kur
čias kankinamųjų dejonėms...

Florini knyga iš italų kalbos 
verčiama į kelias svetimas kal
bas.

e Bitė, rinkdama medų, turi 
labai daug skraidyti. Kol suren 
ka svarą medaus, ji galėtų ap- 
skristi tris kartus aplink žemės 
rutuli.

Popiežiui Pauliui atidavęs pri
valomą pagarba, knygos auto-; 
rius Rev. Floridi pabrėžia, kad 
jis (popiežius) nekartą protesta
vo prieš persekiojimus SSSR, 
bet kiekvieną kartą tokiais mig
lotais, encikliko tipingais išsireiš 
kiniais, kad nepatenkina perse
kiojamųjų ir jų gynėjų disiden
tų.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jagminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas rtilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina S2.50.

Dr. Jwnas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 

į ijst, kainuoja $2.00.
Dr. Juczai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLS Vy

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kains S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos (vairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gahma Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę SemĄ » 
meniškai pažino, skaitė Jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar Jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Mko 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.

Antinas Rūkas, VIENIiO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dot

GAUNAMA ‘‘NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naullenosa fallma pavfl puikiu knypy, kuries papvet hef kaktą 

kriviu skintą ar lanfyną.
AWkxandras Pakalnfšlds, MES GRĮŽTAME. Jdomfti jaunu dienų 

atiminimai Ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kitp 
manas. 367 psL Kaina 18L * ]

A. Pikalnlškli. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių pririmfni- 
fr laiko įvykių Lietuvoje tP Vokietijoje tprašyiML suskirs
tyti t 12 dailų. 296 psL. kaina 35.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas, Gr»- !
Hali viršeliais. 336 p«L Kaina S6.00. Minkštais viri.

Ptm. VtcL SINŲJŲ LIBTWilKU KNYGŲ liTO-
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — 33,00, minkštais vtr- 
šeliais — 32,00; n dalis. 225 Įrišta — «,08. minkš
tais viršeliais CL»

Henriku Tomas — Tamošauske*, LIETUY1|KASTS PAMARYS.
Pakalnės tr Labguvos, apskritys su (domiais t prašymais, do- 
stndjomlo ir dokumentarila. 838 p<L kaina M

P. KoslOnos, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų daUų Dėtim* 
pertinnų buities romanas 292 pnriaptų. Kaina 33.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės itsdndnlnuLl 
170 - psL  S3JM j

M Gvdolls, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 233 
pasuptai _____________________________—___— S3JS

Knygas užsakant reikia pridėti 15 et. pešto jCaldocoa.

NAUJIENOS,
1733 S. Halrted SU CMeare, I1L — TsL KA M1W I

1733 South Existed Street, Chicas®, HL S58B3

Taupykite daba
pas mus

palūkanų,, priklausomai nuo Jdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

f Z MAUJICNOS, CHICAGO S, ILL, * TVaBSAY. FEBRUARY 21. 19M

mu Uupozni plnlpd 
liek* didelius dirbus. Plims. jie p&-

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 ’ - ,

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VffiNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
steigt* 1923 metaU. T< 421-3070

Įstaigos pletuoM Hemu AUtomoMlUnM paAtatytL



THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Publiskx. Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.
1739 So. Halrtod Street, Chicsso, III. 60608. T.lephon. 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID at CHICAGO, ILLINOIS

As of December L, 1977 
Subscription Rites:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams_____ _
pusei metų ___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams_______

pusei metu
trims mėnesiams
vienam menesiui

Kanadoje:
metams ____________— $33.00
pusei metu  $18.00 
vienam mėnesiui     $ 3

Užsieniuose:
metams ________
pusei metu___
vienam mėnesiui .,

$16.00
$ 9.00
$ 3.00

$34.00 
$1800 
$ 4 m

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3-50

Naujienos eina kasdien, išskirtam 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago 
HL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Mon e v
$30.001 Orderiu kartu zu užsakymu*

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

Atsarga gėdos nedaro
Dr. Aleksandras Štromas, 1934 metais gimęs Kaune 

pasiturinčių ir gerai gyvenančių tėvų šeimoje, baigęs auks 
tuosius mokslus “tarybinėje” Lietuvoje ir sovietinėje Mas

| likvidacijos darbas ėjo 1935-6 tais metais. Stalinas k?ea-r 
listus likvidavo, bet Štromas nieko nepasakęs, ar ją lik
vidavimas bent kiek susilpninoRusijoj, Lenkijoj ar Lie
tuvos komunistų partijas? .* .

Jeigu tas “susmukimas” buvo toks didelis, tai idea- j 
listų likvidavimas turėjo partiją susilpninti. Gyvenimo 
tikrove, partija tapo galingesnė, Stalino įsakymai buvo 
griežčiau vykdomi Jeigu tai buvo Stalino laikais, tai ko- į 
dėl tas fenomenas negali pasikartoti Brežnevo laikais? i 
Dr. Štromas neįrodė, nes jis negali.

Jaunos galvos težino, ką gyvu žodžiu pasakoja Dr. 
Štromas apie šiandien komunistų partijoje vykstantį mo 
ralinį susmukimą, bet senos galvos prisimena, kad 1920, 
21 ir net 1922 metais bolševikai siuntinėjo į užsienius spe 
eialius agentus, kurių pareiga buvo tvirtinti tą patį: bol
ševikai ilgai neišsilaikys valdžioje, tai kuriems galams 
prieš juos vesti kovą ? Jie tarp savęs nesutinka, jų skai
čius mažėja, yra galimybė, kad iš Rusijoje buvusių turtų, 
žmonių ir planų jie nieko nepajėgė padaryti, jiems buvo 
reikalingos užsienio paskolos. Poskolos niekas neduos, 
jeigu žinos, kad jie ruošia naują ekspediciją į Vakarų Eui 
ropą ai- kurią nors Azijos šalį, bet pasakos apie komuniz
mo visišką susmukimą gali paveikti geraširdžius Vaka
rų kapitalistus, kurie pasiūlys jiems paskolas. Komunis
tų vadai neklydo. Pirmiausia jiems į pagalbą atėjo vokie-* 
čiai, o vėliau ir kitos valstybės. Jeigu tos idėjos tiko prieš1 
60 metų, tai kodėl negalima jų pakartoti?

Kada klausomės Dr. Štromo anekdotų apie komunis 
tų partijos vadų kalbas ir kasmetinius, “svyravimus”,, tah BOISE, Idaho. — išomis die- 
neprivalome užmiršti gyvenimo tikrovės. Niekad komu-!nomis veteranų ligonnėje mirė

Mikas Šileikis Rugiapjūte

Nuo radiacijos

kvoje, t,ek sužavėjo Europos frontininkus ir Amenkoje:nistų partjja nebuvo j lenktos Paul Cooper, 44
veikianuų VLIKo vadovybe, kad ji pakvietę naujai pa-|pritarja visi riviIep-uoti ■; sovietu sistemos žnwnės Di.(metu atlauš, priešu metu - 
sirodziusj politikos interpretatorių papasakoti i Flandosl džiausias privi]egijas turi sovietu marša]ai j - - - .v..

drew T. Weil rimtai susidomė
jo, ką daugiau galima išgauti iš 
tų medelių lapų ir jau nustaty
ta, kad coca (koka) lapai turi 
apie 15 aktyvių substancijų, ir 
Dr. Weil žada kreiptis į FDA 
(Maisto ir Vaistų Administra
ciją) leidimo moksliškai ištirti 
coca lapus ir iš tų lapų įvairių 
preparatų veikimo savybes. Dr. 
Weil numato, kad iš coca lapų 
bus gaminama “kramtomoji gu 
ma”, kuri pagal receptus bus 
vaistinėse parduodama kaip sti 
muliantas nuo depresijos ir 
“blogo ūpo”, vietoje kavos, kas 
kofeino negali vartoti.

i Coca plačiai a uga' keturiose 
[Pietų Amerikos šalyse, kurių

- Peru ir Bolivijoje lai 
. svai vartoj ama, o Kolumbij o j e, 
j skaitoma- ‘techniškai nelegali”.. į

1957 m. dalydavęs atomo skai-
. - - 9 r ir vlsa ^H^idymo ir sprogdinimo baudymuo

tesnioji karo vadovybė. Niekad kariuomenė nebuvo tokia] se Arizonoje. Prasidėjusios jo 
didelė, ir niekad partijos rėmėjų skaičius nebuvo toks j sveikatos komplikacijos buvo 
gausus. Be to, krašte yra sudarytas. didelis krašto sau-idar vienas realus radiacijos pa- 
gumo karių korpusas. Jie . turi didžiausias privilegijas, rrodynwC .pfiskati-

• jie stropiai seka sovietų karo vadovybę, policija,' partijos -bandymus
narius ir valstybes tarnautojus. Be jų žinios Rusijoje Į neg nuo radiacijos. 
plaukas nuo galvos nenukrenta. Caro laikais privilegijas,1  
turėjo tiktai caro šeimos nariai, tuo tarpu šiandien tas 
privilegijas turi partijos .nariai, saugumiečiai, .karo va-, 
dai ir valstybės tarnautojai. Privilegijas turintėji. škųr- 
nįninkai šiandien atkakliau gins savo privilegijas, negu! 
tai darė caro tarnai.

_ Iki sio meto okupantasųjįetuvių tremtinių tai^ą sjųs|ris # #
tas, b'3vo padėtas ir pamirštą^ ; . plaukia į rytus

j^vo senąjį

konferenciją sukviestiems VLIK0 atstovams. Prieš 
kelis metus tas pats VLIKAS, politinių Lietuvos partijų 
sudarytas, panašion konefrencijon pakvietė Algimantą 
Gečį įtikinėti suvažiavusius atstovus, kad VLIKą suda
riusios partijos jau yra atgyvenusios ir kad vietą reikia 
užleisti politikoje, nieko nenusimanantiems ir nenorin- 
t?ėhis hiušimanytr naujiems fokušnirikams.

1 Gečio skelbtos idėjos atšoko, kaip žirniai į sieną. Rim
tų įrodymų jis nepatiekė, bet rėmėsi įvairiais anekdo
tais, nieko bendro neturinčiais su realia politine kova, ku
rią lietuvių tauta veda nuo praeito šimtmečio pabaigos. 
Panašiais anekdotais konferencijon suvažiavusius VLI- 
Ko atstovus maitino ir Dr. Štromas. Jis yra gudresnis už 
Gečį, daugiau pamokytas ir geriau pažino klausytojus. 
Iki šio meto neskaitėme nei vieno politiko, kuris būtų iš 
pagrindų panagrinėjęs Dr Štromo siūlomus receptus. 
Teisybę pasakius, nebuvo ir didelių entuziastų, jeigu nes
kaityti jauno Keleivio redaktoriaus pastabos apie iš Lie
tuvos atėjusius gyvus žodžius.
\ Gaila, kad tas susižavėjęs jaunas vyras nepasakęs, iš 
kokios Lietuvos tas “gyvas žodis” atėjo. Iš paviršiaus at
rodo, kad jis yra atėjęs iš kovojančios prieš ’ okupantą 
Lietuvos, bet tos idėjos, kurias Dr. Štromas taip lengvai, 
gražiai ir be faktų papasakoja, tai galėtų tikti ir iš kraš
tą valdančios “tarybinės” Lietuvos.

Pats svarbiausias ir pats “gyviausias” jo žodis yra 
apie visokį-komunistų partijos vadovybės ir josios narių 
moralinį susmukimą. Jis priminė ne tik savo išgyveni
mus, bet ir visų Rusijos ii* jos primestų komunistinių par
tijų “svyravimus” Jis tvirtina, kad dabartiniai komunis
tai nesą tie idealistai, kuriuo jis buvo jaunatvėje, bet ir 
tie, kurie tikėjo komunistinėmis idėjomis ir bandė tąsi tavoje. Jam lengviausia būtų, buvę rašyti apie ten siau-i ninkamą ir bostoniečiams pataria susvyruoti dabar Įže
idėjas praktiškai įgyvendinti. Jis primena, kad pats Sta- čiansius-nepilnamečius nusikaltėlius, bet vyriausybė jam! tuvių vedama kova prieš komunistinę sistemą ir okupan- 
linas pirmiausia tokius idealistus likvidavo. Pirmiausia pavedė paruošti studijas apie nepilnamečių nusikaltimus tą. Jeigu kovotojai susvyruos, tai okupantui išeis į nau. 
juos likvidavo pačioje rusų komunistų partijoje, o vėliau “kapitalistinėse šalyse”. Ta joj studija:.buvo, išleista 1972-, dą. Gal mes ir klystame, bet. žinome, kad atsarga gėdos 
likvidavo ir kitų tautų komunistinėse partijose. Stalino metais rusiškai Galimas daiktas, kad jis paruošė Sovie- nedaro.

davo nemokšas, psichologijos nepažįstančius žmones, dai
nininkus, šokėjus, bet įsitikino, kad jie tremtiniu r.ep... 
veikė. Jiems buvo aišku, kad reikia pasiųsti nauju žmsA 
nių, drįstančių paskleisti naujų idėjų. Reikia pasiųsti tc4 
kį, kuris įtikintų laisvame pasaulyje gyvenančius lietu 1

tt i ' •• ■ - * Į neių ahiKramtom]! guma dvejose —
7

WASHINGTON. — Senovės

DALLAS, Teksas.—Arkansas

ir sustabdė mažesnius aerodro
mus.

Visą penktadinio vakarą ir še 
štadienio rytą sniegas buvo neša 
mas į rytus. Reikia manyti, kad 
Atlanto šiltesnis oras debesis 
gali pasukti į šiaurę. Jeigu taip 
pasitaikytų, tai visos JAV ryti-. 
nės valstijos gali gauti dar po 
kelis colius sniego.

Nubaudė tris vaikų

OAKLAND, Cal. — 1976 me- 
i tais trys tortingų tėvų vaikai • 
pagrobė 2.6 .mokyklinio amžiaus 
vaikus' automobilio šoferi, už
darė juos- dengtoje duobėje ir 

; rengėsi reikalauti pinigų už 
‘kiekvieną vaiką. Teisėjas Leo 
Deegan išklausė Chorchilla gro 
bikų bylą ir paskyrė kiekvie
nam kalėti iki jie bus gyvi. Pa- 
čim jauniausiam grobikui teisė
jai pripažino lengvinančias ap-

I linkybes, bet ir jam paskyrė ka- . 
Ietį iki mirties, kad kitiems ne-

_■ valstijoj prasidėjusi didelė snie apeitu į galvą mintis grobti žmo 
nes ir raikalauti iš tėvu ir gimi-kį, kuris įtikintų laisvame pasaulyje gyvenančius ! Tai yr<i Pietų Amerikos. go audra nuėjo. į Oklahoma ir ■ -----

vius, jog tai yra “gyvas žodis iš Lietuvos”. Jeigu turėsi- Andų-.kalnuose, aa- įsiveržė į Teksas valstiją. _oOjnių pinigų.
i • i t -- - !ganys.ce*c^.krū]Enai<.kuriojlapus<j^nryliu- šaltas vėjas neša didžiau _______

- - - ^indėnai kramto, ūpo”,j sius sniego debesis į pietus. Teki . __ __
o*mcdem;Qji mediena? is.jų ko- [sas valstijoje retai pasitaikoĮEnds of.powėr» turėjo ^5^ 

. sniegas,bet praeito penktadienio*
Tik dabar Harvardo daktaras vakarą vietomis iškrito iki 10

ir- botanikas tyrinėtojas* Dr. An coliu sniego, Jis užvertė kelius

me galvoje, kad Dr. Štromo tėvai pirmomis dienomis peri 
simetė pas raudonuosius ir sveikino atšliaužusius tankis-1 
tus, jeigu turėsime galvoje, kad- jaunas Štromas - augo 
Sniečkaus globoje, jeigu prisiminsime; kad vėliau, jau grį
žęs į “tarybinę” Lietuvą Kaune galėtų erti sovietinio ad
vokato pareigas. Jis buvo geras kalbėtojas, ir pavergtoje 
Lietuvoje tuojau pasižymėjo. Ne kovoje prieš, okupantą,.
bet žingsniuodamas į taktą su okupantu. 1958 metais jis j šaulyje, bet jis galėjo būti ruošiamas tą pasaulį geriau 
buvo paskirtas “tarybinės” Lietuvos juridinės. krimjnaT.paanti.

Galimas daiktas,, kad. Dr. Štromas “susvyravo” ko
munistų partijos vedamu darbu ir. išvyko į užsienius “di-

— Haldemano knyga “The

delną ir kokainą gamina.

tų teisininkus. apie jaunimo nusikaltimus laisvajame pa-

.dyti rinkoje vas. 17. diena, bet - 
pirmieji 300,000 egzempliorių 
išvežti į Washingtono knygy
nus penktadienį. Tvirtinama, 
kad jie bus išgaudyti. Apskai- 
čuijama, kad Haldemanas už
dirbs daugiau, negu John Dean.

listikos vedėju. 1961 metais jis .buvo paskirtas teismo eks- 
pertyzės skyriaus vedėju.

Dr. Štromas mokėsi Rusijoje ir rusų pavergtoje Lie- sidentauti”,- bet patys svarbiausieji jo postuliatai vliki-

— Izraelis, atšaukdamas sa
vo karius iš arabų žemių, turė
tų išsivežti visus kolonistus. ? 
Palestiniečiai ir egiptiečiai ne
leis jiems vesti prekybos.

— Meksikiečiai paleido dar* 
50 amerikiečių, laikytų Meksi- 

’kos kalėjime už narkotikus.

Senelio Anupro atsiminimai
Iš Andriaus Ryliškių knygos “Fragmentai iš

eities miglų”
Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškio tėvas.

(Tęsinys)

Kastuvas iškrito svečiui iš rankų iš nustebimo ir 
jis primerkęs kairiąją akį pažiūrėjo į Petrą. 1

— Degtinė, sakai. Ar verta? O kur taviškė su dukra?
— Žmona su dukra išėjo toli pas gimines, — sakoj 

Petras. Kodėl gi neparagauti degtinės. Mes ištuštin
sime po vieną kitą puodelį. Juk iki vakaro šiandien esu 
laisvas. Užsmailinau žeberklus, pataisiau geležines oš- 
kas, o vaikinas baigęs taisvti vėžiavimui tinklelius, , .

i kmę.malkų kieme ir be manęs pagamins. | r
Petras, pastatęs ant stalo degtinės bonką. siekė; ................

duonos su druska. Bonkos kamštis su trenksmu nu- *več'° ^ed1aD‘eje ?unioJe1 ?u^no' Jo.P^ 
bild ' O asla. ’ 68 Kandiklis laikėsi burnos kampe ir kalbant atsirem

davo j barzdą. Kartkartėmis prilaikydami pypkių gal
vutes rankomis, jie paleisdavo tirštus dūmus ir tuo- 

’ met jų galvos skendėdavo dūmuose.

I — Eime geriau į orą^ — sako Petras, — man tie 
Ir taip bereikalingų žodžių nekalbėdami, tik įpil dūmai akis graužia.

dnvni vienas kitam, kilnojo puodelius. Kartais paslau-i 
gjai vienas kitam prirūkydavo pypkes, o užgesus abiem 
pypkėm vienas iš jų eidavo prie krosnies ir išsikasęs iš 
pelenų žariją iškilmingai ją perleisdavo kaimynui. Jie 
rimt'li ir susikaupę tuštino puodelius, lyg svarbų dar
bą dalydami.

p ra

Petras pasižiūrėjęs pavakaryje pro langą į saulu 
tę tarė:

— Reikėtų nueiti padaryti kirvakotį senei Lelei- 
vienei, juk pasižadėjau.

— Spiauk, — sulaikė svetys, — pirmadienį pa? 
darysi.

— Ir tas tiesa. Po velnių tas kirvakotis, 
ko Petras.

Jis, paėmęs į rankas skaidria lengvą honką, susu

sų U-

do su žebcrklautoju į plačiadugnę valtį, o as su “vė- dėjo ip nuslinko toliau. Mano vėžiautojas sužiuro į 
žiautoju” į giliąją valtį. j mane ir iš mano judėsiu supratęs įvykį, grąžino valtį

TY- - ■ j ii ’ r u • * -ri- ’ prie žeberklų. Pasirodo, kad dugne gulėjo drebulės ga-— Paties Biveimo daryli žeberklai labai taiklus,
‘ Antakalnio kaimo gaidžiams skelbiant vidurnaktį 
dugne pamačiau poilsiaujančią didelę žuvį. Aš jau bu
vau betariąs — rąstagahs, bet mano vėžiautojas irgi 
pastebėjęs tą pačią žuvį: Smog šitą dičkę”.

Sukaupęs visą šaltakraujiškumų smogiau* Mane 
smarkiai sukratė, bet žeberklų nepaleidžiau iš rankų 
ir prišokęs vėžiautojas padėjo žuvį įtraukti į valtį. 
Tai buvo labai didelė lydeka. Ją čia pat nupirko vė
žiautojas^ sakydamas:

“AŠ iš jos padary siu puikią iškamšą* — džiau
gėsi vėžiautojas.

Aš džiaugiausi ne tik pinigais, bet kad nereikės 
Į valgyti senos lydekos, nes ji paprastai neskani. Mūsų

tai ne pirktiniai, — tarė tėvas, įduodamas svečiui že-. 
berk lūs. ' ;

į Tamsią naktį priešakyje valčių geležiniuose krep- 
šiuosooskose degė dervotos malkos prie vandens, 
šie plaukuojantieji ugnies laužai mirgėjo medžiuose, 
krantuose it paslaptinį nakties A'sidūokliai-šešeliai'

— Sveikas! — iškilmingai pasakė Petras ir pake-j 
lė molinį puodelį. ,

— Į sveikatą! — su jausmu atsakė svetys ir go- 
džiai maukė jam pripiltą skystį. |

ko:

— Ar tu neištęsėsi iki vakaro?
— Juk iki vakaro dar toli, — nerūpestingai at-’ Valties viduryje su žeberklais stovėjo svetys ir ati

sakė svetys ir pastūmė savo puodelį. ; džiai sekė ežero dugną. Tėvas sėdėjo su irklu valties.
Jis čia pat netikėtai alkūne nuo stalo1 numetė drus-’gale ir, sekdamas apšviestą ežero dugną, gerai valdė 

plokščiadugnę valtį. Jis lengvai irklu ją akimirka pa-.
Aštrūs pypkės dūmai pripildė gryčią. Apsvaigu- sukdavo į reikiamas padėtis- 4 »

Mano vėžiautojas atsisėdo vagies gale su Irklu, valtį vėžiautojas, varė pakrantėmis, tikėdamasis suras 
varlėmis ir vėžių gaudymo tinkleliais, o man patarė ti daugiau vėžių. Apyaušryje staiga suriko: 
praktikuotis su žegerklais. Prie ugnies į valties, prie
šakį nuslinkau su žeberklais rankoje* Labai sunku 
smogti žeberklais pratimų pradžioje, nes vandenyje 
žeberklų kotas lūždavo akyse, bet vėliau įpratau ir 
smogdavau taikindamas į žuvies liemenį arti galvos.

“Čškosr šriesa, rimtu momentu dažnai vėjo sro
vės lyžtelėta, nukrypdavo nuo žuyies/stovėjusios eže
ro dugne ir ji tapdavo tam momentui nematoma.

Kartą taip smarkiai smogiou į medžio ga * 
ne, kad net nespėjau ištraukti žeberklų, o v

j ištįsę aplink. Nuo valčių padėties kaitoliojosi šešėliai
• bei jų formos. !

Kieme pastovėjo, pasisukinėjo mostaguodami ran-< 
komis ir susikibę patraukė į Mošės kariamą.

Karšią dieną baudėsi. Sauiė leidosi į paauksuotus 
debesis už ežero. Daugybė ui inių kregždžių — pe- 

Jčelendų žemai skraidė virš vandens baigdamos dieną.
’ Tėvo valtis atplaukė su d<cm svečiais. Tėvas jsė-

*3 dug-
S* su ju-

— Dugne guli didelė lydeka prie pat žemės ir 
dar kažin kas!

Smūgis nusisekė, bet lydeka nesujudėjo. Dviese 
ištraukėme grobį ir abu nustebome. Lydeka tikrai di
delė, bet nudvėsusi ir jos nugaron buvo įsikibęs didelis 
žuvinis vanagas. Matji, vanagas, pastebėjęs betžšiMan- 1 
čią saulutėjė vandens paviršiuje lydeką ją depo bet 
lydeka pasirodė stipresnė ir vanagą įtraulč po ven- 
deniu. * •’

(Bus daugiau)
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DR. K. G. B ALUKAS 
AaUMRUA IR MOTERŲ Llbua 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
*44T 5% Pwl*Uu Rd. (Crewfart 

Mrtlc«l Batting), T»L LU 5-8444 
P41J~ia >*3ogjus pagal susitarimą 

Je' ae-tajliepta, skambiau 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS I 

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

T.faf. 695-0533
Fa* Valia, fcfadUal C.ntar 

MO SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waatchastar Community klinikos 
Medicinos direktorius

IW8 S. Hanheim Rd., Westchester, IL. 
VALĄ. DOS: 3—0 darbo dienom i, įr 

kar antra šeštadienį 8—3 vai 
Te*: 562-2727 arba 562-2728

Bolševikų propaganda užsieniuose
Siekdami užvaldyti visą pa

saulį, bolševikai bando tą pa
daryti savo propaganda lai
vuose, jų dar nepasigrobtuose 
kraštuose.

Liežuviu jie tikisi laimėti

Rex: GI 8-0873

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

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

Valandos pagal susitarimu. Jei neat- 
Siliepia, skambinti Ml 3-00C).

TEI------ BE 3-5893

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street

- Valandos pagal susini runą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai
2618 W. 71 St. ToL 737-5149

Tikrina akis Pritaiko s kinius ir 
; , “contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

DR.LE0NAS SEIBUTIS
, INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET .
Vai antrad. 1—4 popiet 
ketvirti 5—7 vaL vak.

Ofiso ta ieL: 776-2880 .
Rezidencijos telefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Te i. PR 8-1222
OFISO VAL.; pirm, antrai, trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu taiku 

paga., susitarimą

F*. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAt A Aparatai - Protezai. Med. ban- 

dažat Speciali pagalba kjjoms. 
Sjf (Arch Supports; ir t t.
VaLt 9-4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St, Chicago. III. 60629

• Telef.1 PRospect 6-5084
i“
į Gėl^s visoms progoms j 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA ‘ 
2443 WEST Ard STREET 

■Telforiai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
. Naujoji Barbaros ir Gene' Driship Į 

' krautuvė;
THE DAISY STORE į 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn ' 
Tel. 499-1318

bolševikinės propagandos or
ganizacijų, kaip pvz.:

1. Pasaulinė Taikos Taryba 
(centras Vienoje) f

2. Tarptautinė Studentų Są
junga (centras Prahoje),

daugiau, negu žudomuoju gink, 3. Pasaulinė Demokratinio 
Id. I Jaunimo S Junga (centras Pra-

“Liežuvis yra mano slapta-’ hoje)y
sis ginklas” —pasakė Chruš-j 4. Tarptautinė Moterų Fede- 
čiovas JAV ambasadoje, Mask lacija (centras Rytų Berlyne), 
voje, 1961 m. liepos 4 d. su
ruoštame jam priėmimo.

Savo propaganda užsieniuo
se bolševikai iš vienos pusės 
niekina laisvojo pasaulio idė
jas, su jų nieksiu nesiderinan
čias pažiūras ir doktrinas, jų 
gi vietoje platina savąsia^ bol
ševikines ir slepia žiaurumus, 
nusikaltimus prieš pagrindines 
žmogaus teises, kuriuos jie vyk
do savo tironijoje.

žodžiai yr& ’ 
o darbai visai kitas. Geri žo
džiai dažnai naudojami dar
bams paslėpti” —ciniškai pa
reiškė Stalinas, mokydamas sa 
vo bolševikus “politikės eti
kos”... f‘

Savo propagandą užsieniuo
se bolševikai varo visais bū
dais ir priemonėmis. Jai vado 
vau j a Agitpropo užsienio sky
rius.

5. Pasaulinė Profsąjungų Fe 
dęraciįa (lerJrąs Prahoje),

6. Pasaulinė Mokslo Darbuo 
loįų Federacija (centras Lon
done),

7. Tarptautinė Demokrati
nių Teisininkų Sąjunga (cent
ras Briuselyje),

8. Tarptautinė Mokytojų Są
jungų Federacija (centras Vie
noje),

9. Tarptautinė Žurnalistų Sų

Matome Jonušo '‘Sniegą mėnesienoje'

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

o • •
"Saulė ir skydas yra Viešpats, malony Ir garbę jis suteikia. Vieš

pats neatsako gera tiems, kuria elgiasi nekaltai". — Psalme 84:11.
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
sauL ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nu< viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti į ateitį, pilnai ti
kėdami, kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

moving
Apdraustas perkriustymas 

’ ii Įvairi v atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
1 Tei. 576-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos programos ii WOPA, 
1490 kiL A. M,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais. nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
Vedėja Aldona Davkvs
TaMu HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

4. Pasaulio Moteris” (penkio ko apie tai nei nežinant, 
mis kalbomis),

5. “Pasaulio Studentų ži-
10. Tarptautinė Rezistenci-1 nios” (penkiomis kalbomis), 

Tiių,. Kovotojų, Fašizmo aukų] $ “Demokratinis žurnalas” 
ir Kalinių Federacija (centras (penkiomis kalbomis), 
Vienoje).

šios organizacijos turi dau-. dešimčia kalbų!).

Mažeika Evans
vienas dalykas uiąga (centras Prahoje),

Anksčiau jie savo propagan
dą vykdė per vad. “Visasąjun
ginę organizaciją Kultūriniams 
Ryšiams su Užsieniu Palaiky
ti”, bet, laisvajam pasauliui 
atidengus jos tikruosius tiks
lus, 1958 metais ji buvo panai
kinta. Dabar t*į darbą atlieka 
užsieniuose veikiančios komu
nistų partijos ir visa eilė joms 
padedančių bolševikines pro
pagandos užsienių organizaci
jų. besivadinančiu labai nekal- 1 c *.

lais vardais. Bolševikinės pro
pagandos laisvuose kraštuose 
aiškintojai yra konstantavę (ir 
savo studijiniuose veikaluose

Pasaulio Jaunimas*’ (net

gybę savo skyrių, taipgi spe
cialiems propagandos veiks-; mesio skiria jaunimui prisivi- 
mams atlikti organų, bolseviKį lioti. Propagandą jaunimo tar- 
nės propagandos židinių. W. pe varo ypač gi minėta “Tarp- 
Bow ęn savo knygoje “World-, tautinė Studentų Sąjunga” kar 
wide Communist Propaganda “Pasauline Demokrati
Bowen savo knygoje “\yorkį-Į 
wide Communist Propaganda
Activities” rašo, kad tokių bol- 
ševikų propagandos židinių yra
tiesiog tūkstančiai.

Minėtos organizacijos leidžia 
savo laikraščius žurnalus, kny 
gas, brošiūras, ir tuo būdu va-- 
romą bolševikinė propaganda 
visame žemės rutulyje, tarp vi
sų tautų, braunantis į žmonių 
visus sluoksnius.

Štai, keli bolševizmo eksper 
tų nurodyti tos propagandos 
spaudos leidiniai;

“Rezistencinė Sąjunga”.
(dviem kalbcm),

2. “Mokslas ir žmonija” (ke 
turiomis kalbomis),

paskelbę) visą eile tokių grų-1 3. “Taikos Gynyba” (pen- 
žiais vardais besivadinančių kįomis kalbomis),

Gerbiamai visuoĮnenininkei ir 
r svetingai lietuvaitei

EMILIJAI ŠEŠTOKIENEI
minis,

josios vyrui Pranui šeštokui, josios dukrai 
Emilijai Parmalis ir artimiesiems nuoširdžią 

užuojautą reiškia skausmo valandoje

Juozas Skeivys ’

70 COTAJDSEOE. PIKEĄP^LE

GSoW TRATA KUMP AND FRB* 

LOCKING PINEAPPLE F0U« 
A HOME H Y6UR KTTCMEN ,Y0U 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WBOJTAND SERVE 
THIS PE’_lOACr’.WELL,rr<ZUJ>NT 
BE EASIER

■Gay the pineapple on ns 
SIDE.MTH A LARGE,SHARP 
KNIFE OUT LENGTHWISE FROM 
TME BffntMTHKUOl THEEROWN.

5?0 REMOVE THE FEUtT, 
INSECT A CDRVEP KNIFE 

ČLASE TO THE SfiJ- AND

THE FHPUTLE FKOM MTH SWELLS. HALVB
OFF CORE CW RXWHd O 

XVXRTEK. CRUNK FK1MT. PUT IN THE

pasakyti, 
pažįstame 
propagan-

Taigi galima spėti, kad gar
siosios PL Jaunimo Kongrese 
“politinės rezoliucijos’” prave
damas irgi neapsiėjo be “pagal
bos iš Rytų”.

Apskritai reikia 
kad mes permažai

Agitpropas (^augiausia (k- rafinuotą bolševikų
dą, jos klastą^ metodus ir tech 
niką, ypač gi mūsų jaunimas 
kuris greičiausia ir patenka į 
Agitpropo jam užstatytas pink 
les.

Jaunimo Sąj unga
dvi organizacijos ypač 
padėjo Ągitpropui 1957 metais, 
ruošiant inilijonus dolerių kas 
tavusį jaunimo festivalį Mask
voje.

Sunku; tiki ar pasakyti, bet

Šios Visi pažinkime bolševikinę 
daug propagandą ir saugokimės jos.

galima spplį kad Agitpropas 
per tas bolševikinio jaunimo 
organizacijas ar jų agentus bus 
pakvietęs ir mūsų sportinin
kus į okųjųiotų Lietuvą, mūsų 
naiviems jaunuoliams gal nie-

Kur gauti knygą?
Knygą “Ir šviesa ir tiesa” ga-

lima gauti pirkti pas autorių ad- 
resiu: P. Stravinskas, 6648 So. 
Albany, Chicago, Ill. 60629, 
“Naujienose”, 1739 So. Halsted 
St., Chicago, Ill. 60608. šios kny 
gos platinimo reikalu kreiptis: 
J. Kaval’auskas, 6437 So. Wash
tenaw Ave., Chicago, Ilk'60629.

FRANK BANDECK (BANDEKIS)
- '* ' ~Gyv. Lockpor+j Illinois v

Mirė 1978 m..vasario 18 d., 10:30 vai. ryto, sulaukęs 85 metų 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno daugeli metų.
Paliko nuliūdę: žmona Stella A., pagal tėvus Palakaitis ir kiti 

giminės, draugai bei pažįstami-
Priklausė. Amerikos Legiono Dariaus-Girėno Postui Nr. 271.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 S. California Ave.
Antradienį vasario 21 dieną 11:00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Frank Bandeck gintinės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
. žmona, giminės.

Laidotuvių direktoriai Davydas Gaidas ir Geraldas DaimicL
TeL 523-0440

HeatiUtor nrepUcwr (rfrbt), 
ėe*Ui»e<f U room ilr ta 
throwrk the lever renU, 
warm M then re-direct 
the boied ata back Inte tbe

The more tireetfre use of
nnergy-sartac design, materi
als and appliances can veil 
aave up te one half the cost of
heating and cooling our homes.
Thfe claim is being proven by
Xev York's Long Island Sav- 

noose wax taiflt to demon-"
gtrate the many practical ways 
W conserving energy. The to
tal eddiUcnal cost of these 
improvemenU >as approxi
mately M.000 . . . projected to 
tee auHrtteed within 4 to I 
years through mtooed cx»

sulatiou 'vlthin trails and eefl-' 
inc ax veU » in earthen bernwi 
around the foundation, orien-’ 
tation to seasonal run atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces-

The tvo HeatHator Tire
places re-circulate heated air 
back into the room. Thk fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy

Tkr finpLaeti were xeepaed \
' by Home Crofts, Zac, rzorof 

Park, New York.. Heaiilaic^ 
Fireplaea, Ji Diotekx of 
faduxtriei, located ta XL 
Pleaxaaf, Zowo, wujxa/actvrer 
a eciajOeU Una of bv£Et-ta. 
fraaii&ndinj sag veil- 
wescafAd jtreplaoer . . . psg.

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽL4USIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

*1 AKŲ(

fRYi MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
AĮKSTi TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

uetuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

n-VAS IR SUNŪS
fcTTh FU N ERAI HOMJb

2533 W. 71st Street 
relei -GRovehill 6-2345-t

(41 u oOth Avė., Cicere
Telef TOwnhaU 3-2108-J

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

5307 So. LTTUANICA AVENUE. Phone: YArdf 7-3401

r

1445 So. 50th Ave^ Cicero, UL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YAr^e 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

J424 WEST 69tn STREET RKpcbUe 7-1213
2314 WEST 23rd PLaCE Vii tinta 7-««72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Pdoe HUta, PL 974-4411

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1111
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už kalendorių

M. Šileikis

Notary Public

WATCHMAN

Juozo šmotelio

LIETUVOS AIDAI
An equal opportunity employer

REIKALINGI VALYTOJAI

PA YARDS IR VARDAS

Visos Vasario 16 dienos sukakties 
proga renkamos aukos privalo būti

7114 S. Campbell Are, 
Chicago, Ill. 60629

AB JAU PASIKARSTĖ 
SAVO TESTAMENTĄ?

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, Hl. 5060?

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

An equal opportunity employer.

Viso Amžiaus apdraudai, 
20 Metų Mokamai Viso Amžiaus, 
20 Metu Taupomajai apdraudai 
10 Metų Taupomajai apdraudai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Ramentas

Ijall Frank Zapolls 
1208Vi W-fSth St 

GA *-U54

Smulkesnių informacijų galima gauti Susivienijimo Centre 

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

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

— Dail. Elenos Kepalaitės dar 
bu paroda bus vas. 25—kovo 16 
Phoenix galerijoje, New Yorke.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimu ir Taisymai 
2446 WEST 69th STREET į

T»tof.: REpvMIc 7-IM1

■ Sakoma, kad mirė netur
tinga teta ir be testamento pali
ko $500. Kol giminės gavo tuos 
$500, tai advokatams turėjo su
mokėti dvigubai daugiau Teisiu. 
P. šulo knyga apie testamentų

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ar*. 
Chicago, 1IL 60632. Tol. YA 7-5W0

Utenos Draugiško Klubo susirinki
mas Įvyks š. m. vasario 22 d., 7:00 
vai. vak. šauliu namuose, 2417 43rd 
St. Po susirinkimo' bus vaišes.

Ea? Brckevičius, rast

VASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

, ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-3559 - ,-

norės susirinkime sumokėti nario mo
kesti, prašomi atsinešti nario kny
gutes, i kurias bus atžymėta”/

Valdyba

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

FORK LIFT MECHANIC 
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.

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Q Stands_________ doL Naijftmj >rtn<merafil, JriHlfcJfrifc
vajaua progi p*rem damai lletuvilką tpaudąJ

M. I 1 M K U 1 
Wary Pubite 

INCOME TAX SERVICE 
4239 S. MnlawaedL Tat 154-7451 
Taip pat daromi vertimai, gimini 
^kvietimai, pūdomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Railda Darbininkų Ir Darbininkių

Priimami patyrė dženitorafus darbuo
se vyrai ir moterys dirbti Chicagoje 
ir jos priemiesčiuose.

Reikia turėti savo transportą rijos 
priemones .

Kreiptis asmeniškai nuo
3 iki 6 VaL po pietų.

KMCO CORP.

willing to work any shift.
6 day week.

Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 

Steady work. Previous work record 
will he checked. Must-read and write

nuo vasario 1,1978 m. NAUJĄ SPECIALŲ VAJŲ 
I nariams Įrašyti.
l Duodama didelė 50% nuolaida nuo .pirmųjų metu mokesčiu 
visiems apdraudos skyriams:

N£>RIU PIRKTI iš privataus asmens 
dvieju ar daugiau butu namą Cicero 
apylinkėje. Real Estate agentai pra
šomi nesikreipti.

863-3879

nukelta į vasario 25-26 d. Dail. 
Juozas Bagdinas šiemet vado
vauja Amerikos Lietuvių Ta
rybos New Yorko skyriui, gi 
dail. Aįitanas Rukšlelė St. PeJ 
tersburgo skyriui.

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

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

\ DiMisro
52—«0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tikti! $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis _..
A LAURAI T l 5 

4445 3e. ASHLAND AVI.
52S4775

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

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

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tu mūras ir garažas. įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
u$mti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

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. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette- Parke. Tuoj galite 
užimti. $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštu mūrus 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 autoga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu Drau 
gijos metinis nariu susirinkimas įvyks 
penktadieni, vasario 24 d., 7 v. vak.. 
Vyčių salėje, 2455 ;W. 47 St. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbiu reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

E. Strungys

— Los Angeles skautija ruošia 
tradicinę Kaziuko mugę kovo 12 
d. parapijos salėje ir kieme. Bus 
ne lik įvairių rankdarbių preky
staliai, bet ir vertingų dovanų 
lentynos.

> 1978 m. kelionių Lietuvon t
tvarkaraštis'’ J d ir paruoštas. Dėl; 
informacijų kreiptis pas Marijų. 
Kielą. Tel 737-171.7. (Pr.)

Čikagos skautų Kaziuko 
Mugės paruošiamieji darbai eina 
pilnu tempu, šiais metais Mugė 
įvyks sekmad;enį, kovo 5 d.. Jau 
nimo Centre. Mugėje dalyvauja 
Lituanicos, Aušros Varių, Ker- 

I na vės. Nerijos tuntai ir akade- 
; mikai skautai. Mugės metu vi
sa dieną vyks žaidimai, veiks 
valgyklos ir kavinės, o taip pat 
bus galima apžiūrėti ir įsigyti 
tautiniais motyvais meniškai 
padarytų medžio drožinių ir ki
tokių papuošalų. Jau keli me
tai kai didelį pasisekimą turėjęs 
jaunesniųjų skautų skrajojau- 
tis paštas patarnaus visiems, ku
rie tik norės pasiųsti laišką Jau
nimo Centro minioje pasimetu
siam prietelrui. (Pr.)

> Lietuvių Opera šiemet sta
to Verdi operą “Nabucco’*. Jos 
spektakliai pyks balandžio 1 d. 
8 vai. vak., balandžio 2 d. 3 vai. 
popiet ir balandžio 8 d. 8 vaL 
vak. Marijos mokyklos audito
rijoje. Diriguoja Alvydas Va- 
saitis. Dainuoja — solistai :Da- 
na Stankaitytė, Margarita Mom- 
kienė, 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. 471-1424.

Dešimt Toronto lietuvaičių 
susiorganizavo į dainos vienetą 
’’Volungė”. kuris sėkmingai kon 
certavo k’.ose lietuvių apylin
kėse. Grupėje dainuoja: R. Buk 
šaitytė, R. Giniotienė, L. Kriščiū
naitė, B. Radžiūnaitė, L. Gude
lienė, R. Urbonaitė, R. Ulbinai
te, B. Vaičiūnaitė, R. Vaškevi
čių tė ir E. Zubrickaitė, o jų pia
nistė yra S. Freimanięnė. 3

flŲP' ' ĮTEIKDAMAS 
SAVO AUI&' 

Oasariolb-TOSIOS PRO&A. 

į GERAI ĮVERTI n 
DIDUMA TTRSLO, 

\ KURIAM J! SKIRIAMA.

IlWivoj laisve! J

Aleksas KazkMiskas, Lietu- 
kariuomenės kūrėjas-sava- 

atskiru noris, buvęs Sibiro tremtyję

Cosmos Parcels Express Corp.
WAR OU ITT, GIFT PARCIL9 IWMVfCB

W. «9Hi P. III. — T«L WA VDtr
M3J K H«I«M ChlcM*. HU — TH. BSMKM

V. VALANT1MAB

Atsiminimų Skirsneliai 
; . atspausdinti

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

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

. Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
JUTŲ NUOMAVIMAS — parerkam 

nuomininkna
4243 W. 63rd SL, Chlcage 

Te! 787-0600.

— Mokslo ir Pramonės mu
ziejuje vasario 28 d. atidaroma 
Vakarų Vokietijos 34 kerami
kų, auksiakalių, skulptorių bei 
kitų specialistų rankdarbių pa
roda. Bus išstatyta virš 100 
darbų. Paroda uždaroma ba
landžio 16 d.

• 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 Pę^ęrsburg, Fla., 
taip pat mūsų bendradarbės M. 
Miškinytės $50 premiją.

mirė okup. Lietuvoje sulaukęs Devintoji konkursinė lietuvių 
80 m. amžiaus. Amerikoje liko]dailininkų paroda dėl blogo oro 
broliai Vincas ir Ignas su seimo 
mis. * 7

SIUN'nNIAI Į LIETUVA
MARDA NOREIKIENf

76C8 Wert St, Chicago, DL «062> • TH WA 5-7787
OI8.Hi Mitrinkime* i»r*a rMkt FcckifL

MAISTAS Ii rUROFOS SAMDtLIŲ.

Council 2606 West 63rd St., Chicago, -TU nesugriauna nė komunistų 
III. 60629 advokatai.

padėti teisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, "Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų* administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legalilko 
mis formomis — S3^0.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: "Naujienos”, 1739 S 
Halsted St, Chicago DL 60608

— Leokadija Matulevičienė 
naujoji mūsų skaitytoja iš Brigh 
ton Parko, žinoma pobūvių šji- 
mininkė, mokanti gerai gamin
ti ir skoningai patiekti vaišėms 
bei pobūviams įvairius valgius, 
atsiuntė dešimkę kalendoriaus 
proga. Jos ir kiti pavyzdžiai ro
do, kad Naujienas skaito ir jas 
remia geriausi mūsų tautiečiai. 
Dėkui už laišką ir už dovaną.

— Adolph Juras iš Millbrae, 
Cat, kartu su prenumerata savo 
gerus linkėjimus atlydėjo $5 
auka. Los Angeles tautietis už
sisakė Naujienas vieneriems me 
tams, bet pavardės prašė nemi
nėti. Dėkui už auką ir už dė
mėsi.

MAINTENANCE
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background erf 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulk svste^s and other 
plaiA machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC.

Gyvataro koncertas įvyks 
š. m. vasario 25 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centre.. Bilietai gau
nami Vaznelių prekyboje. Vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti. Rengia Grandis. (Pr.)

Lietuviu Pensininku Sąjungos Chi
cago] e nariu susirinkimas šaukiamas 
vasario mėn. 21 d. 2 v. p. j>. parko 

iFieldhause patalpose, esančiose prie

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

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

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

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

50 AKRŲ žemės Lemon te, $10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY

— Kvirinas Aleksandravičius, Į vos 
Richmond Hill

— Yew Yorko skautijos Ka 
ziuko mugė bus kovo 5 d. Kul

NAUJŲ
NAUJIENOMS šiemet ruėįo 53 metai. Minint tą rakaktį gerbiant pirmojo 

Amerikos llsturiu dienraščio etelgėjus bei lietuviškos rpaudos pirmū
nus ir atliekant būtinai pareik arižiEizE lietuvybės Išlikimui ikel 
Manm Naujieną platinimo vajui.

<AUjL£’.OS tvirtai rtori Ir frryoia iš Urbrr^s tr laim
xidanux fr retidėrUsLoc l mndėriur jc eknpsntiii ar ji įšaliu

NAUJIENOS palaiko Tisas Hetirrię denokrxtinci trupes, bendras Inxtltc- 
eijxr Ir remia visu lietuviu bendruodua darbui bei tikzlui.

XAUJIENOS atstovauja tfliaja lietuvių dauguma Hali pasimetimo, reto 
tikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Ntujie 
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu meta proga 
žkelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
apaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik lafkrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvoa ir jot Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie- 
tuvišku reikalu tenexaw®.
KUKUOJA: Chlctgoja Ir Kanadoje metama — 53G.D0, petal metų — S1C-M 

frimi mėn. — $8-50z vlanam mėn. $3.00. Kitose JAV vtefote mHamt 
— S2Š.00, putei mėty — 114.00, vienam mėn. — 12-50. Užtlanfoe

— 131.00 metama. Jusi pažinimui siunčiama savaitę metami 

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

3426 S KEDZIE AVĖ.
REIKALINGAS DŽENITORINIŲ
PATVARKYMŲ SUERVIZORIUS

Reikia Kalbėti angliškai ir lietuviškai, 
taip pat turėti patyrimo k on trak to
pinio namo priežiūroj. Labai geras 
atlyginimas, dalyvavimas pelno skirs
tyme ir priedai. Pradėkite savo kar
jerą su pirmaujančiais šioje srityje.
Skambinkite susitarimui pasikalbėti

1—5 vaL po pietų.
Kalbėkite su Tora Herbick-

-______  TeL 563^400.^^____
1^. BAUHCM^ ofeCAM t,

Aplikantai iki 70 metų amžiaus gali apsidrausti netikrin
dami sveikatos.

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

Didžiausios kallhC 
pasirinkimas
Ff N* taUhuiąką 7^
frC Chicago >

NORMANĄ
if/lABURŠniNA 

263-5S2S 
W i (f*4“*0*)

KAZĖ BRAZDŽ10NYTĖ,
JZ I PROGRAMOS VEDtJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m. 

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

Telef. - 778-5374

S. Juškus iš l>r ghttMi Par- 
Į \ ai k\ :< hidii su jom s susipažin 
; ueratą. o savo gerus iinkėji- 
• mus atlydėjo $10 auka. A. Kai
li v s iš Toronto atsiuntė $1, o J. 
‘S\\:-k‘s iš South Holland, Ill., 
J atsiuntė *2. Dėkui visiems. Visi 
į skaitytojui prašomi remti Nau- 
į j ienas ir jas platinti. Vi< lietu
viai viepiami su jomis susipažin- 

j r užs'sakyli. Platinimo va- 
i jaus prog i Naujienos siunčia- 
i mos susipažinimui 2 savaites 
į nemokamai.

— Ponia A. Grabas, Ori nd » 
Gal., anksčiau gyvenusi Mar 
quelle Parke, atsiuntė toki įj š 
ką:“* Rasite 'lai už Naujie. 
nu metinę prenumeratą, o tiku 
tis Mašinų fondui. ‘Aš linkh 
Jums visiems geros sveikatos 
kad galėtumėte sėkmingai dirb 
ti ir kovoti su mus užklupusio 
mis įvairiomis negerovė m b :i 
su vadovauti norinčiais žmonė 
m s, kurie nežino ka daro*’. l)ė 
kui už auką ir už pareiškimą.

— Česlovas Liutikas iš Sidnė
jaus, Australijoj, siunčia visiems 
gerus linkėjimus. Dėkui už. laiš
ką ir už penkine Naujienų pari
mai.

—. Julijus Kuzas išrinktas 
Liet/ Ev. Tėviškės parap. tary
bos pirmininku, Kasparas Vaiš
vila— vicepirm., Ida Kasparai- 
tienė —sekr., Ričardas šleiteris 
—vyn*. kasininku, Edvardas Lei
pus, Ela Hofmanierfė, Jkirgis I tūros židinyje. Pradžia 1 vai. 
Lėkšas ir Helmutas Meijeris —- popiet. . }/ j
kasininkais, Jonas Gavėnia, Pei
lius, Petre Benutis—sen., Aug. 
Jakavičius ir Aleksas Lingaitis— 
ūkvedžiais, Olga Paulikiėnė, An
drius Sedai tiš ir Algimantas 
Kiemaitis — revizijos komisi
jom




