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SEN. PERCY P ’’ i
- rf- . . A >

LIETUVOS SUKAKTI
SOVIETAI GINKLUOJASI TEKIAUSIAI i

- NETAIKAI i*i
- LONDONAS. — Sovietų militarinė jėga siekia žymiai to-| 

liau, negu yra reikalinga “grynai gynybos tikslams” su intere
sais Afrikoje ir Europoje, kurie yra “nemaži ir nuolat didėja”, 
pareiškė Britanijos vyriausybe pirmadienį savo paskelbtame me
tiniame “baltame rašte’’ apie-britų apsigynimo planus. i

Vyriausybė pareiškė, kad ru- ■■■ ' ■■
sai ginklų dauginimo tikslams j — Pašto unios vadovybė pra- 
kasmėt išleidžia tarp 11 ir 13 našauja galimą streiką, jei vy- 
nuošimčių visų'savo resursų ?Ji riausybės .atstovai nesusitars 
pareiškė,, kad .per praėjusius—10 j su unijar dėl naujų darbo sąly- 
metų Sovietų atomine jėga ope--gų.
ruojąncių narlaivių (povande
ninių laivų) skaičius iš 44, pa
daugėjo iki 104 arba 130 nuo-. Ar< 
šimčiais; sviediniais (misylais) } 
apginkluotų kreiserių ir laivų] 
naikintojų’padaugėjo .iš 6, iki 
23 arba 283 nuošimčiais. Tan-

.— Kanados prsmjero žmona 
Į Margaret ir vėl atskrido i New 
fYorką, kad galėtų- pašokti su pa 
j čiais moderniškiausiais “rocke- į 

riais”. •
Seni Venecijos rūmai ir gatvėmis’keleivius nėšio jantieji latveliai. Senovėj® turtuoliai 
namus Ir gatves prižiūrėdavo, bet nuo Antrojo pasaulinio karo tos priežiūros nėra. 

Debar italai *nori rinkti aukas seniems rūmams ir kanalams taisyti.

VYRIAUSYBĖ IR KONGRESAS NEPRIPA
ŽĮSTA LIETUVOS Į JUNGIMO Į SOVIETIJĄ

Džiaugiasi, kad prezidentas Carteris tęsia 
Amerikos politika Pabaltijo kraštuose

WASHINGTON. D. C. — Amerikos Lietuvių Tarybos sekre
torė Irena Blin.-trubienė pranešė, kad antradieni JAV senate 
gražiai buvo paminėta Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
50 metų sukaktis. Minėjimui senate vadovavo sen. Charles H.

kų padaugėjo iš 7,250, iki 9,500

Percy, kuris gerai informuotas 
padėti ir dabartinę Lietuvos gy

Sen. Percy savo kalboje ap
gailestavo, kad Lietuva, preiš 
60 metų pasiskelbusi nepriklau
soma valstybe, labai trumpai 
galėjo nepriklausomai savo val
stybe, teisinius, ekonominius ir 
kultūrinus reikalus tvarkyti. 
Antrojo Pasaulinio karo pra
džioje, Stalinui su Hitleriu su
sitarus, Idetuva, Latvija ir Es-

apie teisinę pavergtos Lietuvos 
^entojų būklę.

~ ' " " " 1 1 51^

Torrijos sutinka - 
.areštuoti brolį
Washington. D. C.^’’ Pana

mos prezidentas Torrijos sutin
ka suimti savo brolį, jeigu prieš 
jį yra narkotikų pardavėjo iro-

MARŠALAS TITO IR PREZ. GISCARD
ĮTIKINĖJA BREŽNEVĄ

arba 31 nuočimčių, ir prideda
mais sparnais taktinių (fixed- 
wing tactical) lėktuvų iš 1,655 
iki 1,975 arba 20 nuošimčių.. Be 
to britai apskaičiavo, koks yra 
jėgų balansas tarp Varduvos 
Pakto ir šiaurėsr Atlanto Su
tarčių Organizacijos (NATO) 
pajėgų Europoje. .
XT Ar2? t priYS. .. gumos atstovų dėl oficialaus komunikato apie vykusius pasita- 
NATO juru karo laivą tun 1.2 . ~ . . . _ _ t
jūrų karo laivą; jie turi po 1.4 
submariną (povandeninį), prieš 
kiekvieną' NATO submarine; jie 
turi po 1.1 komunistų kareivį, 
prieš kiekvieną NATO karį, ir 
jie turi po’ 2.7 pagrindinius tan 
kųs, prieš kiekviną NATO 
tanka.

Reikalauja įrašyti pranešiman aptartas 
pagrindines žmogaus' teiseš" "

BELGRADAS, Jugoslavija. — Jau kelinta diena Belgrade
i eina kova tarp sovietinės mažumos ir Belgrado konferecijos dau-

rimus. Sovietų Sąjungos atstovai, remiami Rytų Europos komu
nistinių valstybių pasiūlė pranešimo projektą, kuriame visai ne
užsiminta apie pagrindines žmogaus teises. Amerikiečiai reika
lavo įrašyti visus tuos klausimus, kurie Belgrado konfemcijoje 
buvo aptarti ir priimti. Būtinai turėtų būti paliestos žmogaus tei
sės problemos.

Jugoslavai, prancūzai gina
teises

abiejų valstybių atstovai kalba 
apie pagrindines žmogaus tei
ses. Prezidentas Giscard prašo

Arabas su žydo 
širdimi

TEL Aviv, Izraelis. — Jaunas 
arabas, 23 metui kuriam buvo 
prioperuota žydo donoriaus šir
dis, kur jau ketvirta diena, sek
madienį, veikė ' patenkina
mai.

Paciento vardas ir kilimo 
vieta neskelbiama, kad mosle- 
mai arabai nepradėtų protes
tuoti.

Kriminalas JAV-se
nusistovėjo

WASHINGTON.—Sekmadie
nį paskelbta federalinė infor
macija parodė, kad sunkiųjų nu 
sikaltimų kaip išprievartavimų, 
apiplėšimų, užpuolimų, vagys
čių, įsilaužimų skaičiai 1976 me 
tais buvo beveik tokie pat, kaip 
ir 1975 m. Tk automobilių vagy 
sčių sumažėjo 15.5 nuošim
čiais.

KALENDORfcLIS

Vasario 22: Margarita, Maksi
milijonas, Gintautė, Vėjūna, 
Darvydas, Kantigirdis.
Saulė teka 6:38, leidžias 5:32. . 
Oras: Saulėtas, šalta*.

tija buvo sovietų karo jėgų dymo medžiagos. Jis 
okupuotos ir klastos keliu įjungj^-d. Amerikos senatoriai iškėlė 
tos į Sovietų Sąjungą.

!
- J VZ KZA

prekvba
aunuos^.jvs tik'posėdyje, bet ir krašte vie

šinėtu karo jė^u Prievartos j šaį pareL-kė> _........;
veiksmu^pripažino ir hepripa^ sitikėti prezi(le£tu ■
žįsta. Amerikos vyriausybė pri rįjos ;
pažino legalius Lietuvos ^es“i prekiaujantį brolį. Dabar prezi

“Islamo marksistu” į 
riaušes Irane

TABRIZ. *' Iranas. — Oficiali 
Irano žinių : agentūra praneša, 
kad praėjuęi savaitgali šiauri
niame Irano mieste įvyko ilgai 
trukusios nuostolingos riaušės, 
kai demonstruotojai komunsti- 
nius šūkius šūkaudami pradėjo 
deginti mokyklas, bankus ir ki
tokias biznio įmones. Agentū
ros paaiškinimu, demonstraci
jos dalyviai vadinasi “Islamo 
marksistais” Tai yra nelegali 

‘ pogrindžio organize!ja, kuri pri
siėmė atsakomybę už bombų 
sprogdinimus ■ praeitą gruodžio 
mėnesį, protestuojant prieš pre 
zidento Carterio vizitą.

' Praeito savaitgalio riaušėse 6 
žmonės užmušti ir 125 sužeisti. 
Iranas randasi pačiame Sovietų 
pasienyje.

patyrė.Į išleisti įkaitus. Tuo tarpu egip-
♦ tiečiams pavyko prieiti prie sto- 
j vinčio Kipro lėktuvo ir pralauž
ti keleiviams įlipti duris. Egip 
tieciai įsakė įkaitams lipti iš 
lėktuvo, o teroristams įsakė pa
siduoti.- Tuo .tarpu Kipro salos 
vidaus reikalų ministeris išaiš
kino, kas darosi ir įsakė aero
dromo policijai pulti egiptie
čius. Du policijos šarvuoti au
tomobiliai įvažiavo į aerodro
mą ir kulkosvydžiais išskynė 
visus nuleistame automobilyje 
buvusius egiptiečius. Vienas 
šarvuotis privažiavo prie išlipu
sių egiptiečių, artėjančių prie

* pagrobto lėktuvo, ir įmetė Į jų 
tarpą stiprią granatą. Ji išklo
jo daugumą egiptiečių.

(Nukelta į 6 psl.)

labai jau negražią istoriją apie 
jo brolio įsivėlimą j narkotikų 

. Sen. Robert Dole ne

kad negalima pa- 
Tor- 

rijos, nes jis slepia narkotikais

Amerikiečiai, pasiūlę savo re- Brežnevą leisti įrašyti bent tuos 
zoJiuciją, daugiau Į debatus ne
sikiša. o sovietų atstovai laukia, 
kad būtų priimta jų-pasiūlyto
ji rezoliucija. Belgrado konfe
rencijoje rusai daugumos netu
ri, todėl nėra jokios vilties pra
vesti tokią rezoliuciją. Jeigu ne 
susitartų, tai būtų priimta la
bai trumpa rezoliucija, kuri sa- -sjeji pasitarimai 
kytų/ kad Belgrado konferenci-j Nieko sovietų valdovai taip ne- 
joje buvo susirinkę Europos | bijo, kaip duoti pagrindines 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos nariai ir nutarę 
1980 metais susirinkti Madri
de. Bet dauguma būtų nepaten
kinta tokia rezoliucija.
Tito nori tvarkingos rezoliucijos

Amerikos atstovai, matyda
mi sovietų atstovybės užsikirti
mą. daugiau į šį klausimą nesi
kišo, nes su užsispyrėliais labai 
sunku vesti bet kokias diskusi
jas. Bet maršalas Tito, šios kon 
ferencijos šeimininkas,, labai 
nepatenkintas, kad negali susi
tarti dėl paprasto konferencijos 
tiesiai į Leonidą Brežnevą, pa
tardamas jam duoti naujas in
strukcijas Voroncovui ir leisti 
priimti daugumai priimtiną nu 
tarimą. Tito asmeniškai prašęs 
Brežnevą, kad nesujauktų Bel
grado vykusios konferencijos.
Į. Brežnevą kreipėsi prancūzų 

prezidentas

Tuo pačiu reikalu į Sovietų 
Sąjungos prezidentą kreipėsi 
Prancūzijos prezidentas Gis
card. Jis priminė Brežnevui pra 
eitais metais paties Brežnevo 
patfraKytą pęMfidnuu kuriamai kąltvo, keti tuojau paMWti pafrobtąa MJrtcrvą ir pareflcalavei $ukdta nuovargį.

paragrafus apie pagrindines žmo 
gaus teises, kuriuos jiedu pasi
rašė. Jeigu Brežnevas'nusileis, 
tat bus visų Europos valstybių 
bendras pareiškimas apie Bel
grado konferenciją, bet jeigu 
Brežnevas tokio dalyko negalės 
įsakyti, tai visi Belgrado vyku- 

eis niekais..

— Kipro saloje palestiniečių 
nužudytas žurnalistas Jusef Sa
bai parvežtas į Egiptą ir palai
dotas pirmadienį. Minia 
prieš palestiniečius.

Vincą Aušraiti
šūkavo

unlver-
Mena- 

hem Begin garbės daktaro laips 
nį. Jį paskaitė filosofu.

— Telavive Bar-lamdarbų paminėjimo, Jis kreipėsi 
žmogaus teises tų teisių netu- sitetas davė premjerui 
rintiems Prūsijos ir rusų paverg 
tų tautų gyventojams.

L.4RNAK0JE ŽUVO 15 EGIPTIEČIŲ, 16 
GANA SUNKIAI BUVO SUŽEISTA. ■

CHICAGO, UI. —Vilniaus ra- 
dijas paskelbė, kad praeitą pir
madienį Vilniuje buvo sušau
dytas Vincas Aušraitis. Sovie
tų valdžios agentai išaiškino, 
kad tas Aušraitis prieš 35 me
tus buvo įsivėlęs į tarpusaves 
kovas ir susirėmimų metu nu
kovė kelis kitos tautos žmo- 

j nes.
Dabar jau buvo pravestas il

gas tardymas, apklausinėti seni 
liudininkai, pasiremta gandais, 
jis teistas, nuteistas ir sušau-Teroristai atidavė lėktuvo kapitonui ginklus, prašė 

globos, pagal įsakymo iš Irako stoties
LAKNAKA, Kipro sala.—Dabar tiksliai nustatyta, kad sek- 

rrtadienio popietę Lamakos aerodrome gyvybes neteko 15 jaunų 
Egipto kareiviu, atskridusių išlaisvinti lėktuve laikomus įkaitus. 
Ne tik lėktuvą, bet ir 16 įkaitų buvo pagrobę du teroristai pale- į 
stiniečiai, prieš kelias valandas nužudę Egipto gabu žurnalistą Ju-|, o., . T . VLJ, .. 1 x , * . įtum sušaudytas butusifą ei Šilai. Lėktuvas buvo nuskridęs ) Džibuti, prašydamas glo- 
bos teroristams, bet Džibuti vyriausybė atsisakė tokią globą duo- J...............
ti. Kipro keleivinis lėktuvas, pasiėmęs degalų, grįžo vėl į Larna-| 
ko aerodromą. Už pusvalandžio į Ijamako aerodromą nusileido į 
Egipto kan) lėktuvas, kuriame buvo 75 Egipto kariai smogikai, 
bet tokiai paskirčiai jie nebuvo tinkamai paruošti.

Pralaužė pagrobto lėktuvo
duris

.publikos atstovus, protestavo 
prieš sovietų karo jėgų . įsiver
žimą į Pabaltijos valstybes ii’ 
iki šio meto laikymą tose vals
tybėse okupacines sovietų ka
ro ir policijos jėgas.

Sen.' Percy labai patenkintas 
kad dabartinis prezidentas Jim
my Carter seka ankstybesnių 
Amerikos administracijų nus
tatytą politiką, nepripažįsta Lie
tuvos įjungimo Į Sovietų Sąjun
gą ir reikalauja, 
tautai būtų grąžintos suvereni
nės teisės ir leista lietuviams sa
varankiškai tvarkyti vsiūs eko< 
nominius, teisinius ir kultūri
nius savo reikalus.

Senate svarbią kalbą pasakė 
ir sen. Robert Dole, kuris Belg
rado konfrencijoje iškėlė Lietu
vos, Latvijos ir Estijos paver
gimą ir reikalavo, kad visoms 
šioms tautoms, gražiai tvarkiu- 
siom savo vidaus ir užsienio rei
kalus,, būtų grąžinta laisvė ir 
nepriklausomybė. Kaip senato
rius Percy, taip ir sen. Dole yra 
gerai informuoti apie dabartinę 
Lietuvos padėtį, pažįsta Ameri
kos lietuvius ir viešai pareiškė, 
kad jiems labai malonu su Ame 
rikos lietuviais kartu dirbti gim
tiniam kraštui išlaisvinti. Sen. 
Dole yra Europos 
bendradarbiavimo 
rys. Belgrade jis 
komiteto, vardu, 
am basadoriu s A.

dentas sutinka įsakyti suimti 
broli, jeigu bus įrodomos me
džiagos. Kaip žinome, kad Pa- 

j narnos prezidento brolis išsku
bėjo iš JAV. kai šitas klausi
mas buvo iškeltas viešumon.

— Sovietų valdžia rengiasi 
paleisti dar vieną žvalgybinį sa
telitą, varomą atomo energijos. 
Tiktai šį kartą rengiasi įtaisy-

kad lietuviui^ £er4 kontrolę, kad nenukris- 
tų Kanadoje irr kitur.

— Jeruzalėje Hebrew univer
siteto sode buvo nužudytas vie
nas vyras ir viena moteris. Pa
lestiniečiai prisipažino, kad jie 
nužudė tuos žmones.

nį pranešimą apie Nepriklauso
mybės sukakties minėjimą JAV 
kongrese.

saugumo ir 
komiteto na- 
kalbėjo šio 

Jam pritarė 
Goldbergas.

Ispanų kalba žinias teikian
čios stotys paminėjo Vilniuje 
sušaudytą seną žmogų — V. 
Aušraiti. Kitos stotys vardo tik-

jsliai neištarė ir skambėjo tary- Dr. Kazys Bobelis buvo sen. Ife- 
buvęs fe patarėjas Belgrado konferen-

— šiaurės Vakarų .Anglijoje 
sekmadieni iškrito labai daug 

] sniego. Vietomis jis siekia 20 
.pėdų pusnis.

kaitai, daugumoje egiptiečiai.
Tuo tarpu į tą patį aerodromą
nusileido iš Izraelio atskridęs ke monstracija. kurios metu 6

Iš atskridusio lėktuvo tuojau fetrinis lėktuvas, atvežęs 90 ke- 
buvo išleistas kariškas automo- feivių. Iš Egipto lėktuvo išlipo 
bills, kuris privažiavo prie 4ero- dar viena grupė karių, kurie pa
ristų pagrobto lėktuvo ir parei- feido kulkosvaidžius f atovtatį

— Irane vyko protesto

nės buvo užmušti.

de- 
žmo

nu-— Mokslininkai tiksbai 
statė, kad bet koks suatfmidlni-

cijoje.
Senate pravestame Lietuvos 

nepriklausomybės 66 metų su
kakties minėjime Amerikos Tie 
tuvių Tarybą atstovavo kun. 
Juozas Pnmskis, Otilija Rarš- 
ketytė. Julius Pakalka ir Dr. 
Jonas Genys, ALTo atstovas 
Washingtone. Vėliau Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas 
bus pravestas atstovu rūmuo
se.

AIZDo informacuos tarnyba

Antradienį, vas. 21 dien<, sen. Charles 
H. Percy AmeriMo* senate pėdukė* 
pagrindinę kalba nepriklausomu 
Lietuvą ir ragino kitu* padėti pa
vergtai lietuviu tautai atgauti lalavg 
U neoHHavaomąi rwkyfi via<M Hl- •Irwi If kvMdntua rWkafua.
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Nesapnavau, o pats pasiklausyki, 
Seneliai tavo nuo šventkapiy prabils: 
Tikėk, nežūk dar žygio neatlikus, I 
Ir giminė laimėti vėl pakils.

(V. Jonikas — Lydėjau viešnią vėtroje)

^lODEEUNI MOZAIKA IR JIAGARYCiOSl
Dėsto RIMAS N'ERLMAVIčIUS

btt tvirtino uMipyrę, kad gy* 
vena rojuj.

člčinridukai Toronto

A. Lukošius patraukliai apra
šė “Nepriklausomos Lietuvos” 
3 nr., Toronto Lietuvių namuose 
įvykstančias sekmadienių popie
tes, kuriose dalyvauja ir iš toliau 
atvažiavę tautiečiai.

Magaryčių štabo Jaunesnio 
pilstytojo vyresniam padėjėjui 
.aliai patiko ši aprašymo vieta:

— 1 ur but, nė anais gerais lai 
žais, net pačiame gražiausiame 
mūsų šalies dvare, niekados ne
pykdavo tokios puikios, iškil
mingos ir didingos puotos, kaip 
kad štai šios. Tikriausiai, kad ir 
pats Čičinskas, jei gyventų — 
mums jų pavydėtų.

Nekask duobės kitam—

Garsusis vokiečių rašytojas, 
poetas ir operos Faustas auto
rius Croethe i>uvo pakviestas jau
nojo Weimaro kunigaikščio mo 

jkytoju ir auklėtoju. Kartą jiedu 
i išėjo pasivaikščioti. Bevaikščio
jant ištroško gerti, todėl užėjo 
pas vieną ūkininką vandens. 
Ūkininkė mušė sviestą, o kati
nas murksojo prie muštuvo. Jai 
išėjus atnešti iš šulinio vandens, 
Goethe paėmė tą katiną ir įme
tė į muštuvą.

Po poros cLenų jis sakė kuni-

Puolot i Ūkauja girtai 
Vargiai kiūtina nevalgę.
Sukas Žemės kamuolys. 
Naktį varo, traukia dieną. 
Margas, didis, mišinys, 
žemės kamuoliui visviena!

Arėjas Vitkauskas
Kas čia per zuikiai?

i I
Visi žinome, kad esama įvai

rių naminių ir laukimų kraiikų 
ir kiškių (hares and rabitts). Jie 
visi mėgsta kopūstus bei mor
kas, kurios esančios sveikos 
akims. Gal todėl niekas iki šiol 
nėra matęs kiškį su akiniais. 
Tačiau yra pasaulyje dar negir
dėta Santamoni kiškių veislė, 
kuri gal ir dėvi akinius, nes mo
ka skaityti. Apie tai rašo laikraš
tis š. m. sausio 21 dieną “...žino
mi santamonikiškiai apmokėjo 
dviejų prenumeratų mok estį ir 
atsiuntė auką”.

2# LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
kuri tapo nėščia. Aš manau, kad .
esu to nelemto ryšio nelaimia- Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas 
gas vaisius”.

Kas ėia dabar darosi? Pradėįau .tar
nauti sąjungininkams, o nė nepaju

tau, kad tarnautu okupantui-.

Dialogas Filadelfijoj

Eina gandai, kad vienas Al
tos pareigūnas iš Gikagos priva
čiai nuvažiavo į Filadelfiją pa- 
sikalbtėi su (f) LB vadais. Ma
garyčių pilstytojai patyrė tokius 
pasikalbėjimo kulminacinius

me-

— Tai gal J ums mums pasa
kytumėte, kuria kryptimi mes 
dabar turėtume eiti? — klausė 
Bendruomenės bosas. Čikagiš- 
kis jam atsakė:

— Tuo atveju reikia žinoti, 
kur Jūs norite nueiti?

— Mes į tai nekreipiame dė
mesio; mums svarbu eiti...

— Tokiu atveju visai nesvar
bu, kuria kryptimi Jūs žings
niuosite.

Politinis literatas
Dialogas šeimoje

— Nesuprantu, kaip galima 
visus vakarus praleisti taverno
se? — sakė žmona vyrui. Vy
ras jai atsakė:

— Tai kam kalbėti apie tokius 
dalykus, kuriu nesupranti?

'I'ačiau žmona nenorėjo nusi
leisti. Ji paėmė laikraštį ir gar
siai skaitė: “Antanas Giriūnas, 
būdamas girtas, įsėdo į laivelį, 
nuplaukė į vidurį upės, jo laive
lis apsivertė, jis įkrito į vande
nį ir prigėrė*’.,. ~-

— Matai, kas atsitiko dėl gir
tavimo. Jei ne degtinė, tai dar 
jis ir šiandien būtų gyvas. — 
komentavo žinią žmoįri bet vy
ras jai atkirto:

-— Aš tau sa Jau, kad tu nie
ko n esupranti ir nieko negalvo-

Ji. Jis juk prigėrė ne degtinėje, 
j bet vandenyje.

Brakonierius teisme

Meškeriotojas pasakojo
* džiotojams tokį anekdotą:

— Kodėl tu, neturėdamas lei
dimo ir nepriklausydamas Me
duotoj ų; klubui, nušovei zuikį?

klausė teisėjas brakonierių. 
Brakonierius atsakė:

— 0 kodėl jis, nepriklausyda
mas mano šeimai, graužė ko
pūstus mano darže?

Nuomonės apie meilę
A. Lukošius, rašydamas ^Ne

priklausomos Lietuvos’ 5 nr. 
apie popietę Toronto Lietuvių 
namuose, duoda tris .nuomones 
apie meilę:

— Eilinis paprastas žmogelis 
sako: “Meilė tai liga, ji prilim
pa prie žmogaus taip, kaip ir ki
tos ligos”.

— Juokdarys sako: “Meilė tai 
toks širdies niežėjimas, kurio 
negalima pakasyti”.

— Išminčius sako:.“Meilė yra 
kelionė į naują nežinomą kraš
tą. Jos ilgumas, kaip ir kiek
vienos kelionės, priklauso iiuo 
to, ką tas kraštas turi parodyti”.

S. Pašilyfė

Pirmieji žmonės

— Kokios tautybės buvo Ado
mas ir Ieva?

— Rusai.
— Kodėl?

- Juodu vaikštinėjo plikų vi
suomet buvo alkani ir netui-ėjo 
tinkamo stogo virš savo galvų,

— Aš tau daviau blogą pavyz
dį, įmesdamas katiną į mušamą 
sviestą. Šiandien mes eisime į 
tą ūkį, atsiprašysime ir atlygin
sime padarytus nuostolius. Tai 
bus šios dienos pamoka.

Kaip tarė, taip padarė, bet ūki
ninkė jiems atsakė:

— Aš jokių nuostolių visai ne
turėjau. Tas katinas buvo jau 
senas ir pelių negaudė, o dėl 
sviesto, tai aš jokio nuostolio 
neturiu.. Jį nunešiau į Weimaro 
kunigaikščio virtuvę ir už jį man 
gerai sumokėjo-.

Turistas Škotijoje

Amerikietis turistas važiavo 
per Škotijos kaimą ir suvažinėjo 
vištą. Jis susirado jos savinim 
kę ir klausė, kiek padaryta nuo
stolio?

•— Du doleriai ir penki centai.
— Kuriem galam dar tie cen

tai?
— Tai už kiaušinį, kurį ta 

vištelė Šiandien būtų padėjusi.
DIENA

Plaukia mariomis laivai. 
Iladijo stiebai nerimsta, 
žvilga poliuose ledai. 
Upės tropikuose tvinsta. 
Dangų raižo pastatai. 
Lūšnos mėtosi laukuose. 
Zvimbia blizganti sparnai 
Maudos dviračiai purvuose. 
Žydi lankos taip margai. 
Sūsta dykumos išplikę. 
0 kalnai, kalnai, kalnai! 
Lekia debesys sutrikę. 
Nuogas nugaras matai. 
Eskimosų platūs kailiai

— “Sonntagpost” nesenai ra
šė, kad Vakarų Vokietijos pa
siuntinybė Washingtone gan na n 
ti daugybę laiškų, kurių rimtu
mu dažnai tenka suabejoti:

— Iš Monaco tūlas lažybų “sa 
vininkas” prašo padėti iš Mona
co išvaryti "gangsterį —» princą 
Rainier”.

— Vienas Vakarų Vokietijos 
pilietis skundžiasi, jog esą dide
lė skriauda visai žmonijai, kad 
jam neleidžiama kalbėti Jungti
nių Tautų pilnaties sesijoje.

— Iš Duesseldorfo rašoma, 
kad Amerikos prezidentas Jim
my Carter nesenai buvę maty
tas bevaikštant lauko keleliu ne
toli Koelno. —*

— Gal pats įdomiausias ir sa
vo tiškiausias laiškas gautas iš 
vienos moters, gyvenančios Phi
ladelphia mieste.-Ji įsitikinusi, 
kad esanti Adolfo Hitlerio duk
tė, nes. rašo: “Esu tikra, kad 
antro pasaulinio karo paskuti
nėmis dienomis vakarų, sąj nn- 
giniukų daliniai atrado Adolfo 
Hitlerio sėklos banką. Tarp kit- jkla mokėti.*

Merginų dialogas
— Patark man, kokį netikė

tumą aš galėčiau padaryti savo 
sužadėtiniui jo gimtadienio pro
ga? — klausė sužadėtinė savo 
draugės. Draugė atsakė:

— Parodyk jam savo gimimo 
metrikus...

Būsimi profesionalai
— Kai aš užaugsiu, tai būsiu 

gydytoju, — sako Algiukas sa
vo jaunesniam broliukui. Bro
liukas jam atsakė:

— 0 aš būsxu laidotuvių di
rektorius ir laidosiu visus tavo 
pacientus.

Muzikalus šuo
Algiukas mėgo smuiku groti, 

tik visa nelaimė, kad jam pradė
jus groti, šuo pradėdavo staug
ti. Karta tėvas, netekęs kantry-

— Algiuką!, ar tu negalėtum 
groti ką nors tokio, ko tas šuo 
nemoka akompanuoti?< —

Skirtumas

(Tęsinyi)

Rezoliucijos 346 pravedimas JAV Kongrese buyo tik 
pirmasis mūsų, Amerikos lietuvių, sėkmingų pastangų 
etapas. Kovoje už Lietuvos laisvę daug reikšmingesnis 
bus tinkamas pateikimas kaltinimo, su kuriuo mes išei
name prieš mūsų Tėvynės grobiką ir pavergėją — ko
munistinę Rusiją. Šis kaltinimas turi būti pilnas ir stip
riausiai paremtas. Neturi būti užmiršta jokia Sovietų 
apgaulė ar niekšybė, panaudota Lietuvos pavergimui ir 
jos žmonių naikinimui.

Todėl Amerikos Lietuvių Taryba, norėdama padėti 
Kersteno Komitetui tinkamai atlikti jam pavestą darbą, 
kreipiasi į lietuvių visuomenę pirmoje eilėje, į tuos ku
rie gyveno Lietuvoje bolševikų agresijos ir okupacijos 
metu, ir ragina juos visu rūpestingumu pasiruošti atlik
ti svarbią tautinę lietuvio pareigą — liudyti Kersteno Ko 
mutetui žodžiu ir pateikti visus turimus dokumentus, 
įrodančius bolševikų įvykdytą klastą, smurtą ir terorą 
Lietuvos ir jos gyventojų atžvilgiu.

Konkrečiai, ALT kreipiasi į visokios padėties ir pro
fesijos asmenis, kaip tai:

— Paaiškink man, koks yra 
skirtumas tarp žaibo elektros, ir

Lietuvos ūkininkus, darbininkus, dvasiškius, pro-, 
fesorius, visų rūšių mokyklų mokytojus, bolševikų 
okupacijos laikų buvusius studentus ir gimnazijų 
mokinius, menininkus, rašytojus, spaudos ir radi
jo darbuotojus, karius, šaulius, diplomatus, teisi
ninkus, pramonininkus, pirklius, agronomus, miš
kininkus, gydytojus, pašto, telegrafo ir geležiu.

kitokius valdžios tarnautojus, apskričių ir valsčių 
savivaldybių ir kaimų pareigūnus, buvusius “Liau
dies Seimo” narius, “Liaudies Seimo” ir Aukš
čiausiosios Tarybos rinkiminių komisijų narius 
iš kalėjimų ir trėmimų pabėgusius asmenis, depor 
tuotųjų ir nužudytųjų šeimų narius bei gimines, 
asmenis, kurie buvo verčiami šnipinėti bolševi-

Lietuvos pagrobimui bei pavergimui bfojėktmgaf ir
tos elektros, kurią mes turime pilnai nušviesti turės būti iškelti ir liudininkų parody- 

' mais bei dokumentais paremti šie dalykai: * * =;' ■elektros lemputėje?
— Pirmąją galime turėti už 

dyką, o už antrą kas. mėnesį rei

Magaryčios

S- Y Y -U.

Romantišku laiky energijos šaltiniai
■? ».

Metrikų įstatymas -
. DARBO LIETUVA 194d VIIL 1L

KAUNAS, VIIL 10. Elta. Ministerių Taryba yra pri 
ėmusi šitokio turinio Metrikų įstatymą: y u.

I Bendrieji nuostatai
Kiekvieno gimimo, mirimo ir sutuoktuvių rašomi ihet 

j rikai. Rašomi metrikinėmis apylinkėmis. Kiekvienas vals- 
jčius sudaro vieną metrikinę apylinkę, miestas gi gali bū- 
! ti suskaidytas į kelias metrikines apylinkes. Valsčiaus - 
metrikinėje apylinkėje metrikų vedėjas yra Valsčiaus .

■ viriaitis, miesto metrikinėje miesto burmistro įsakymu 
skirtas miesto savivaldybės tarnautojas ar, jei tik viena 
metrikinė apylinkė, ir pats birmistras. Metriką Vedėjui 
negalint eiti pareigų, jį pavaduoja: valsčiaus metrikinė
je apylinkėje — valsčiaus sekretorius, miesto metrikinė- 

'je apylinkėje — miesto savivaldybės tarnautojas, ku
riam tatai burmistro įsakymu yra pavesta. Lietuvos pilie

- ri būti kumpio, lašinių, sviesto, lčiai kurie gyvena užsienyje, savo gimimo, mirimo ir sū- 
dearos ar bent margarino. 1

g Jogos pratybose mokoma
stovėti aut gaivos. Šio <

tuoktuvių metrikus surašo pas SSSR diplomatijų atsto-
Jogos pralyta mokoma' .'’lenas tam, teitai ma»aa- » kurjeris konBulą šio įstattao tvarka arta pas ™- 

stovėti aut galvos, šio dalyko 3as: ris pasibelsdavo prieš metrikų vedeją tos sahes įstatymo tvarka. Svetimša- 
kritiškas žinovas tvirtina, kad atidarydamas austrės geldelę, j Ils Lietuvoje, abišalumo pagrindu, gimimo ir SUtUoktu- . 
tuo norima galvos vietoje būtu e šiandien žudymas yra “pa- metrikus gali surašyti pas savo vyriausybės diploma 
^dyn. ė- t gerintas”. Viduramžiais net ka-_ tinį atstovą ar karjeros konsulą. Metrikų Vedėjas negali

• Sakoma, kad dienos švie- Pienėms galvas kirsdavo ant ka surašyti metrikų sau pačiam, savo sutuoktiniui ir savo 
sos taupymo laiką išrado senas 1
indėnas: jis nupiovė vieną an t- Sąjungoje šaudo į pakaušį. Kiek

ladėlės padėję. Dabar Sovietų pirmųjų dviejų laipsnių giminaičiui, taip pat negali būti
1 * »■*. w 4s* v v I «« L. « I w e • v*

pranešėjų savo surašomiems metrikams. Metrikų vedėjo

ilgesnė.

kelių. Dabar mergaitės sukne- rikU knygoje, antrasis — palaidame metrikų lapelyje.įniršo išsiųsti vienai senai para-

zidentą...TH M Bb rsftoftfa, tot Ytftatf arMIitj dabartiniai komuniafv
pagal daiL. f. MaJcartvmUvt 3<u«tr*«l|a d rašyta Į o Raman# romano "Kryžiai".

| g Ugandos diktatorius Ami- 
pias kviečia prezidentą Carter] 
atvykti į svečius. Magaryčių 
pilstytojai nuoširdžiai pataria 
tenai nevykti, nes ko gero, gali

(Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI <

> JJoa Pilotas GARSINKITES NAUJIENOSE.'
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pįjietėi kvietimą į pikniką. Ko- nešioti ankščiau visko. Metrikai rašomi aiškiai rašysena, netrinant, neskutant ir
miteto pirmininkas jai telefo- žmoSu’ pripranta ir prie netrumpinant žodžių. Rašomi lietuvių kalba pavardė ir 
navo ir prašė atvykti. Ji jam at- loltio9 mados, tai grąžo"... [vardas rašoma taip, kaip tariama lietuviškai, skliauste- 
sakė: “Dabar jau pervėla; aš. e New Yorke buvo draudžia- liuose gali būti pažymėta lotyniškomis raidėmis it kaip* 
meldžiausi, kad tą dieną lytų”-. — ——a • ..................... ...... - -

• šventa teisybė: “žinome,
kad lietuvių tarpe pasiliks vie
nas kitas brežnevinės propagan
dos įtakoje, nes jis neturi rei-
kalingos pilietinės drąsos |>«*i-lBe! buvo “legalu”, jeigu vyras 
skaityti Naujicims”. (Naujienos. | pils pasirašydavo leidimą. I 
1978J1J3). . - ’

f I e Ugandos diktatorius Ami-
• Sakoma, kad iiKrderniaistilas kviečia nrezidenta Carteri 

laikais sąžinė nestabdo daryti 
blogus darbus: jis tik sulaiko 
nnd džiaugsme.

# Modernių laikų žmonės ti- ir Pr«-
, ki į sįfių laikų posakį, kad ne
vieh dbofios reikia: farp jos tu-I

i vardai rašoma taip, kaip tariama lietuviškai, skliauste- 

ma areštuoti numirusį žmogų. I rašoma svetimąja kalba surašytuose dokumentuose. Ne
• Pennsylvanšjos vahtijoje Lietuvos piliečių metrikuose pavardės rašomos taip, kaip 

“mėlynojo sekmadienio laikais jos pažymėtos dokumentuose. Surašęs metrikus metrikų 
vyras bė žmonos raštiško sutiki- vedėjas perskaito juos visiems, kurie dalyvauja prie met- 
mo ' rikų surašymo ir turi juos pasirašyti, ir tatai pažymi ak

to gale piieš parašus. Jei metrikų surašymo dalyvis nesup 
ranta lietuviškai, tai metrikų turinys žodžiu išverčiamas 
į jam suprantamą kalbą. Metrikuose pasirašoma lietu
viškai 'P J iiTjMaiB



A. PILIONIS

Tėvo Leonardo Andriekaus šilta 
bičiulystė su “Gimtuoju kraštu

Jei man kas būtų sakęs, kad ševikini šlamštą vertina, 
pranciškonas, tėvas I>eonardas mia ir savo vardu pridengia 
Andriekus, bendradarbiauja su vergėjo melagingą ir klastingą 
okupanto leidžiamo ir jo tar 
niu “Gimtojo krašto” šlamštu, 
nebūčiau tikėjęs. Būčiau atsa
kęs, kad tai netiesa, tai pikčiau
sias šmeižtas prieš mūsų išeivi
jos poetą ir Lietuvių Rašyto  j u 
Draugijos pirmininką. "V ' v- - *

Tai ne šmeižtas, o gryniausia 
tiesa! Poetas Leonardas Andrie
kus, iŠ New Yorko, praėjusių 
metų pabaigoje pasiuntė savo 
eilėraščių, rinkini: “Už vasaros 
vartų”, kurio tituliniame knygos 
puslapyje įrašė tokią, dedikaci
ją.: “Gerb. Gimtojo Krašto Re
dakcija. Autorius. 1977. IX.22” 
(žiūr. “Gimtasis kraštas” Nr. 
5(57S), Vilnius, 1978).

ji
pa-

Tolumoje matyti Vytauto bažnyčios bokštas, Kaune

•Paskaičius čia dedikaciją, nu
sistebėjimui nėra galo ir klausi, 
kas gi jį vertė-pasidaryti ben- 
drabarbiu propagandinio šlam
što, okupanto leidžiamo r jo tar šytojų 
nų laisvųjų lietuvių tarpe pla
tinamu? Juk taip vadinamas 
“Gimtasis kraštas” yra okupan 
to įsteigtos. “Tėviškės” (Rodi
nos ) draugi j os organas, neva

propagandą. Nejaugi, Leonar-. 
das Andriekus yra jau tiek pa-, 
simetęs, kad jis nežinotu, jog. 
Lietuva yra pavergta, kad oku
pantas ten vykdo fizinį ir dva
sinį tautos genocidą? Nejaugi, 

tjis nežino, kokia ten šiandien ti-į 
kinčiųjų ir patrotų būklė? Ne-! 
jaugi jis nežino, kad to propa-< 
gandinio šlamšto‘redakcijos ko
lektyvą sudaro raudonieji komu 
n:stai,kutie kūnu ir “dūšia” pa£- ‘ 
sidavę mūsų tautos pavergėjui? 
Kodėl Leonardas Andriekus ra-

Į do reikalą taip “džentelmeniš- 
■ kai” i juos kreiptis? Atrodo, 
. kad jis jų tarpe ieškojo sau po- 
ipuJiąrumo? Jį laimėjo, deja, tik 
Į ne jis, laimėjo propagandinio
malo šlamštas. “Va, jūs, žiūrė-' bolševikinis rusas kalino kalėj 
kite, kaip “Gimtojo krašto” re->uose ir nužudė.
dakciją pagerbia iš New Y orkoj 
tėvas, pranciškonas, poetas. Ka

ri ra u gi jos pirmininkas
Leonardas Andriekus-”.

Ką tėvui Andriekui pasakys* 
sužinoję mūsų Pavergtieji bro-! okupanto * atnešą~ 
5ai, kad jis rado reikalą Gerb.: jje ^ar bando teisintis,
.Gimtojo .krašto , redakcijai de-j je^ ne vješai, tai bent privačiai,

Ales stebimės ir smerkiame 
kiekvieną išeivi, kai jis apsi
lankęs pavergtoje Lietuvoje, ta 
me pačiame “Gimtojo krašto” 
šlampšte prikalba pagyrų apie 

atnešą “kultūrą”.

• tikslu palaikyti kultūriniams rysdikuot savo elėraščų knygą? Ar ka<j gįrch\ ju kalba buvo “Gim- 
šiams su užsienyje gyvenam gi tai ne ironija, ka‘ :šiams su užsienyje i pavergtie-! įojo iškraipyta ir kad
čiais tautiečiais. Bet tikrumoje ji šaukia-į mus. gyvenančius lai į jie |0 spaudoje atšaukti, 
jo tikslas-melu ir šmeižtais su- svajame pasaulyje, šaukti dėl kadangi ten pasiliko giminės,
dergti mūsų laisvinimo veiks-'ten esamos vergijos, dėl mūsų 
nius ir mūsų veikėjus Atrodo, patriotų kalinimo ir kankinimo, 
kad tėvas Leonardas Andriekus 
dar ki šiol to nežinojo. Todėl siu 
sdamas savo knygą jis įrašo jo
je ir šią pagarbią dedikaciją: 
“Gerb, Gimtojo Krašto Redak
cijai — Autorius”. Toks jo kny
goje Įrašas parodo, kad jis ši bol

dėl jų grūdimo i psichiatrines 
nes ligonines, tai tėvas Leonar
das Andriekus, lyg nieko nebo-

kurie nukentėtų. Bet kas gi tė
vą Andriekų vertė susirašinėti 
su tais, kurie yra parsidavę už 
okupanto jiems apmokamus, ne 
kaltu žmonių krauju suteptus

damas bendrauja su okupanto 1 červoncus, kurių tikslas melo 
samdiniais. Kazin ką jam šian- j propaganda mulkinti laisvojo 
dien pasakytų, jei prabiltų tie j pasaulio lietuvius? Ir kuo tėvas 
lietuviai pranciškonai, kuriuos

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį sanus 1® 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knyoo* 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Perrhmdmm paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

OMAHA. KEBR. j ti ulis S. ir 3) kasininkas Juozis 
■ Agurkis. Revizijos komisija 1’- 
ko ta pati a) Stasys Pangonis. 

Š. m. sausio 15 d. 12 vai. — M Antanas Šalkauskas ir c) 
iP. Agurkiu luinuose Įvyko me
ilinis Tautinės S-gos skyriaus su 
jsirink nias. Susirinkimą alida- 
•rė skyr. p-k;<> R. Drukte'nis. pi r. 
jmininkauti pakvietė Stasį Petru- 
Į lį Sr.. o sekretoriauti Joną Smai

t

Tautininku metinis susirinkimas

j Susirinkimas vienbalsiai juos 
patvirtino.

j Sus rinkim ^ eiga: Minutės 
į susikaupimu buvo pagerbtas il- 
i ganietis aktvvus narvs — Vyties 11 v . *’kryžiaus Kavah<‘!*ms — miręs pa 
j trintas lietuvis a. a. Juozas Gil

tis paliktas be pakeitimų ( 2 
dol. metams). Pinigų paskirs
tymas: 1) Lituanistinei šeštadie
ninei mokyklai 25 dol. 2) Va
sario lietuvių gimnazijai 25

IJėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

■IIKOS UETUATŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos Į krašto politiką. 102 psL Kaina ?1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei Į1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So, Halsted St, Chicago, HL SOWS

IM

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis 
Cii suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juom Kap*čtokit, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai tplei-

Ju<n>t KapažlnsIctK UEIV1O DALIA. Atsimtnimai. Išeivio Daili 
yra natūrali ankrteraiųjp atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai Ulu- 
ftruota. 300 psL Kaina 7 dot

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ L1ETUVO-. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1J50. Yra taip pat 
iŠTersta Į anglų kalba.

M. SATYRINIS NOVELES. Genialaus rusų rašytojo
60 satyrinių novelių, 199 pusk, kaina $2.

D. KuriMa, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au. 
toriam partibumą neapgauna Intmdsto ir įgitpropo propaganda bei 
užznaakiviinaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu itllluml.

Praž. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina 12.

Vleew žamaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITĖ J E. 
94 pat Kaina BLBQ.

RU ir kiti laidiniai yra grunanS

NAUJIENOSE. 1729 S^ HALSTED ST„ CHICAGO. ILL.
fitoW ariba wtaakaef Ir prldtdoef

©r platina

Andriekus galėtų pasiteisinti 
prieš tuos patriotus, kurie ten 
ir laisvajame pasaulyje kovo
ja?

Tikrai, reikia nustebti, kas 
darosi venuolynuose su kaiku- 

Įriafs vienuoliais? Vienas Chica
goje apsiskandalino, bandyda
mas Jaunimo Centre rodyti at
gabentus iš okupuotos Lietuvos 
bolševikinės propagandos fil
mus. Gi, tėvas Andriekus — 
pranciškonas is New Yorko, 
bendrauja su okupanto leidžia
mo propagandinio šlamšto re
dakcija. Siunčia savo knygas ir 
spausdina savo eilėraštukus. O 
vienas tėvų marijonų samdo-

. mas redaktorius, vis dar skel- 
' bia brežnevinę Helsinkio inter
pretaciją, nors jau aiškiai yra 
įdodyta, kad Lietuva ten nebu- 

s vo parduota.
Tėvas Andriekus dar taip ne

seniai Chicagoje, kaip Rašytojų 
draugijos pirmininkas, sukėlė 
daugelio lietuvių didelį pasipik
tinimą, kai jis būdamas kuni
gas, už pornografinį romaną 
“Striptizą”, jo autoriui išliaup- 
inęs, įteikė Rsšytojų Draugi
jos jam skirtą tūkstantinę pre
miją. Lyg jis nebūt žinojęs, 
kad Icikokas Meras savo tame 
minėtame romane yra išnieki-- 
nęs tikinčiųjų religinius jaus
mus, religines tiesas pristatęs 
biauriame pornografijos fone.

Kas, kas, jei jau tėvas Andrie 
kus neteko galvos ir ištiesė ran 
ką okupanto samdiniams, žino
ma, “Gimtojo krašto” redakto
riai jam atsidėkodami atspausdi 
no jo penkius eilėraščius tame 
pačiame bolševikinės propagan
dos šlamšte.

Tuo savo žygiu tėvas Andrie
kus yra papiktinęs patriotinę iš 
eivijos visuomenę ir norėdamas 
bent dalinai atstatyti savo gar
bę, visuomenėje, jis turėtų pa
daryti viešą, spaudoje pereiški- 
mą, kokie motyvai jĮ vertė ra
šyti bolševikinio šlamšto rau
doniesiems redaktoriams savo 
knygą su dedikacija? Jo šis žy
gis nėra taip sau paprastas. Jis 
juo parodė savo tiesioginį ben
dravimą su propagandistais.

:zula’tis.
Naujai į skyrių įstojo 

i Pocevičius. Susirinkimas pri- 1 
ėmimą patvirtino. Praeito susi-;1 
rinkimo protokolą skaitė Stasys] 
Petrulis J r. buvo priimtas be! 
pa taisų.

Revizijos aklą skaitė Stasys 
Pangonis. Valdybos pranešimą 
padarė jos p-kas R. Drukteinis, 

r smulkiau pa aiškindamaskleidžiančiais melą. Jis ne tik 
apteršė tėvus pranciškonus, bet/praeitų metų pajamas ir išiai- 
jo knyga su dedikacija “Gimto-jdas. Jis skaitė keletą aplinkraš- 
jo krašto” redakcijai yra spjau-l čių, gautų iš centro valdybos, 
dalas į akis ir tiems, kurie ko-! tik buvo atskirai pabrėžta apie 
voja dėl pavergtosios tautos lai-1 Čekanausko paskyrimą garbės 
svės. Okupanto tarnai, be abejo,!konsulu. Jis yra tautininkų ir 
trins iš^džiaugsmo rankas, kad Altos didelis veikėjas. Atsiuntė 
jie galės pasiremti autoritetu, centras aukų lapą pagreitinti kny 
dengdami melą ir tėvu Andrie- gos “Tautinės minties keliu” iš
karo, buvusiu ilgus metus pran«leidimą. Dar paskaitė praneši. 
ciškonu provinciolu, Rašytojų j ma dėl Alto p-ko Dr. K. Bobelio 
Draugijos pirmininku, va, ir 
nieko blogo nemato “tarybinė-1 ei jo j. Dėl naujos valdybos ria- 
je” Lietuvoje ir su mumis bi
čiuliaujasi. •

Laisvėje gyvenantiems ir ko
vojantiems dėl Lietuvos lasvės 
yra tikrai liūdna ir skaudu, kad 
jis užuot atskleidęs pavergšėjo 
melą ir daromą pavergtajai tau 
tai, žodžiais neišsakomą skriau
dą, nuėjo su jo tarnais bičiuly
stės kėlu. Įdomu ką gi, jam da
bar pahakys Kunigų Vienybė; 
ar ii paskelbs dėl jo pasimeti
mo pasmerkiančią rezoliuciją ? 
Ji skelbė, kad puolami vienuo-; 
lynai. Tai buvo grynas apsilein-j 
kimas su tiesa. Patriotiškoji vi j 
suomenė gerbia ir remia vienuo 
lynus, bet ji st egi si ir smerkia 
pavienius jų narius, ir labai ap
gailestauja, kad vienuolynuose 
atsiranda tokių žmonių, kurie 
yra visiškai pasimetę.

10 d;;l. Stasys Petrulis Sr. buvo 
iškėlęs k lauš j nil dėl Algirdo Br;i 
zmsko mokslo fondo parėm ino 

susirinkim ts pavedė v.ddv- 
bos nuožiūra!. Metinis susiri
kimas vienbalsiai padėkojo dau
giais a pas: darbu vusioms po
nioms: 1) J. Agurkienei, 2) J. 
Drukteinienei ir 3) O. Petrulie
nei visuose tautininkų pa
rengimuose. Suvalkietis

— Keli kardinolai yra įsitiki
nę, kad komunistai įsigalės vi- 

.s^sSsame pasaulyje, todėl jie ir pa- 
. . ’Į taria popiežiui ieškoti bendrą 
.’Įkalba su komunistinu valstybių 

,! . j atstovais. Komumstistuojancio 
popiežiaus nori jėzuitai, kaip ra 
šo jėzuitų įtakingas brolis Mar
tin Malachi. Jėzuitai pranašau
ja, kad Italijoje ir Prancūzijoje 
įsigalės komunistai.

lankymosi Belgrado konferen-

kimų — išdiskutavus ir papra
šius 2 senosios valdybos nariai 
pasiliko sekantiems metams. 
Buvo rinktas lik trečias narys — 
Juozas Agurkis. Valdybą suda
ro 1) pir-kas Romanas Druk tei
ni s, 2) sekretorius Stasys Pe-

NEW YORKAS. — Paskiau
sioj i sniego audra New Yorko 
miestui ir platiems priemies
čiams, kaip apskaičiuojama, 
pridarė daug milijonų dolerių 
nauju išlaidų ir nuostolių.

© Kodėl gražios moterys gau
na mažaverčius vyrus? Todėl, 
kad išmintingas vyras niekuo
met neves gražios moters (So- 
merest Maugham).

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jisminn, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

įprašymii, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleisti. 
150 psL Kaina $2.50.

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

? jsL, kainuoja $2.00.
Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 

I tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kalus $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus 
piniginę perlaidą. »

1753 South Hoisted Street Chicago, HL 60158

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nav|too«« f*vtl pvlkty knytų, turto M keidą

knyvv tplnfą ir lentyną.
Aleksandrai Fakalnliklt, MES GRĮŽTAME. Įdonrfiu dleuij 

atsiminimai Ir Įvyktu bei rietu tprižynm, įkaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina ES.

A Paktlnttklt. METAI PRAEITYJE, Netolimų Jvykhj priimto 
ir laiko Įvykių Lietuvoje fp Vokietijoje aprašymai, raridrt-

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

TURINTI DIDELES ATSARGAS

im S. Balaterf St, CMc*r«. HL MHOS. — Tat HA 1-41M
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73/4%
palūkanų, priklausomai nuo jdėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

M. Gudeli, POVILAS MILERIS.. Mognfljm bruožai m 
puslapiai _____________________________________

Knygas užsakant rvfkia pridėti 15 et pašto Išlaidoms

NAUJIENOS,

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

Įstaigos pietuoM kiemai automobiliam* paatatytt.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų Žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą 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.

Antims ROkas, VIENIJO 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

tytl f 12 dalių. 296 psL. kaina SS.
Dr. Karyi Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomai. Gra

žiai! viršeliais. 336 p«L Kaina M 00 Minkštai* viri B5.BB
Fraf. Vacį. SlrBška, SENŲJŲ LIETUVIlKŲ KNYGŲ ISTO- 

RIJA, I dalis. 208 pat, Įrišta — S3.00, minkštai! rir- 
Šeliaif — $2,00; n dalia, 225 psL. Įrišta — S3,(B. minkš
tais viršeliai! ________________________________

Manrfkat Toma* — TamaUudto, LIETUVIŠKASIS RAMA RYS. 
Pakalnės ir Labguvos, apskrity j ra Įdomiau aprašymais, fflu- 
stradjonrfs Ir dokumentacija. 336 psl, kaina S6.

P. Karūnai, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalfų Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina Nar0n6, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima J

pas mus
Pai mu taupom! jis, pinigai

didelius darbui. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki - >
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Vienas vaizdas Gedimino kalne

Nuo gruodžio 
Dienraščio

Kitose JAV .vietose; 
metams_____

Užsieniuose: 
metams____
pusei metu____
vienam mėnesiui

Sen. Percy, būdamas respublikonų partijos Įtakingas 
narys, pasidžiaugė, kad prezidentas Jimmy Cartens, 
prisilaikydamas ankstyvesnių administracijų priimtcs 
ir nustatytos politikos, taip pat nepripažįsta prievartine 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos Įjungimo į Sovietų Sąjungą 
Jeigu visa eilė Afrikos tautų atgavo laisvę, tai tokias 
pačias teises turi turėti lietuviai, latviai ir estai.

Amerikos senatas gražiai paminėjo Lietuvos neprik 
lausomybės sukakti antradienį, tuo tarpu atstovų rūmai 
oficialią Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukak
tį minėjo tos pačios dienos popietę. Tie patys Amerikos 
Lietuvių Tarybos atstovai dalyvavo senato iškilmėse ir 
atstovų rūmų suruoštame minėjime. Atstovų rūmuose 
yra visa eilė atstovų, kurie Lietuvos reikalus labai gerai 
pažįsta ir primena visam pasauliui apie pavergtiems lie
tuviams daromas skriaudas.

* i 1 ,

cuomef 
ir Ru-

vimo komisijos narys. Suvažiavusiems atstovams jis pri
minė, kad Pabaltijo valstybės karo metu buvo okupuo 
tos, bet iki šio meto dar neatgavo savo laisvės ir suvere 
ninių teisių. Jis pastebėjo, kad puropoj nebus taikos ii 
sugumo, kol šių pavergtų kraštų teisės nebus sugrąžin 
tos ir leista kultūringiems žmonėms savo reikalus tvar

Amerikos ambasadorius Arthur Goldberg Belgra
dan suvažiavusiems Europos atstovams pareiškė, kad 
JAV nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos Įjungimo 
į Sovietų Sūjungą. Toki pareiškimą jis padarė poto, kai 
sovietų delegacijos pirmininkas Juri Voroncovas Belgra 
do konferencijai bandė nuvertinti sen. Robert Dole pareis 
kimą ir, primerkęs akį, pareiškė, kad šiandien napripa-

Pirmajame Sovietų kolchozi- tų planą ir instrukcijas per 20 
nių darbininkų kongrese Stali- metų šiose organizacijose išau- 
nas pareiškė:

“Jaunimas yra mūsų ateitis,
mūsų viltis. Jaunimas turės
užimti mūsų vietą, .vietą senų

e Naujojoje Gvinėjoje auga 
į sm’lgą panašus bambuko me
dis, laikomas greičiausiai au
gančiu. Per 15 mėnesių jis už
auga iki 35 pėdų aukščio. Lė
čiausiai auga Arktikos eglaitė, 
nes per 100 metų neaužauga nė 
pilno tuzino colių, o jos liemuo 
neturi nė colio skersmens.

mės. Nei vienas, nei antras nesupranta nepriklausomo 
tautos gyvenimo džiaugsmo ir pamokos, todėl jie taip ir 
nukalba. Bet didelė lietuvių dauguma labai gražiai prisi-’kovoti už gimtinio krašto laisvę. Jie džiaugiasi, kad ame

nepriklausomybės paskelbimo sukaktį ir ryžtasirikieciai įsitraukia į lietuvių vedamą už Lietuvos laisvę.

pusei metu ____
trims mėnesiams 
vienam menesiui

249 pulkas fronte papildydavo 32 diviziją. Į pulkus 
plaukdavo kareiviai iš ligoninių, buvę ligoniai, įvairūs 
dezertyrai ir kL Vykstant intensyviam apmokymui, 
naujokų avalynė suplyšo ir jos papildyti nebuvo iš 
kur. Mes reikalavome duoti vyžas, bet jų nedavė, o 
basus versdavo daryti posūkius. Pas daugelį vietoje 
padų buvo tik raudona mėsa ir matomai skaudėjo, nes 
naujokai aimanavo ir net verkė. Iš to kilo dezertyravi
mas. Baigiant karinio apmokymo programą naujokus 
reikėjo supažindinti su rusiškuoju 3 linijų šautuvu, 
bet tų šautuvų nebuvo. Tai į mūsų kūopą atvežė itališ
kus ir prancūziškus šautuvus, gaudymų pratimams 
atvežė rusiškus šautuvus ir šovinius.

Pulkas, siųsdamas į fronto kuopą, ją aprengda
vo naujais kariniais drabužiais, bet šalmų nebuvo, to
dėl rusų kareiviai daugumoje buvo sušaudytomis gal
vomis. Į frontą siunčiamoji kuopa vadinosi maršinė 
kuopa ir ją iki stoties lydėjo pulko orkestras, kad ne
si mestų pulko ginkluota palyda.

Į Rytprūsius įsibrovusrom dviem armijom, štabe 
vadovavo caro dėdė Nikolai Nikolajėvič. Toms armi

$34.00
$18.00
$ 4.00

$16.00 
$ 9.00 
$ 3.00

$33.00
$18.00
$ 3.5*

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50

Kanadoje:
metams ______
pusei metu__
vienam mėnesiui

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu in

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Publish Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co..

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone 421-6100

•Irmos d. 
ainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams ______________

pusei metu ____________
trims mėnesiams ________
vienam mėnesiui _______

Po 1877-1878 metų Rusijos Turkijos karo 
buvo išlaisvintos Graikija, Serbija, Bulgarija 
mimija, atsirado jaunesni Turkijos karininkai nepa 
tenkintieji Sultonu ir vadinosi mlado-turkais.

Po 1901-1905 metų karo su Japonija, Rusijoje at- 11 dieną 
si rado nepatenkinti geašlahistai, kurie sakydavo, kad 
"Rusios viršūnėje sėdi netikri dievaičiai". Tuos Rusi-

adino “Mlado-turkais*’. Kiekvie-

As of December 1, 1977 
Subscription italei:

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.

nino palikimą”.
Laikydami jaunimą savo "atei 

timi ir viltimi”, bolševikai deda 
visas pastangas įdiegti jam bol
ševikines idėjas, jį indoktrini- 
nuoti.

Bolševiku jaunimo indoktri- 
nacija Sovietų Sąjungoje (kur 
t’k pasiekia bolševiko ranka) 
vykdoma jauniesiems prievar
ta, nesiskaitant su tėvų prigim
tine teise auklėti savo vaikus, 
formuoti jų sielą, jų pažiūras.

Bolševikai visokiais būdais ir 
priemonėmis išplėšia vaikus iš 
jų šeimos, iš tėvų- ir, lyg kok‘c 
žmogvagiai, pasiima . juos sa
vaip auklėti,indoktrinuoti jiems 
ro'ševklnes idėjas.
Balševikinė jndokrinarija (idė- 

*ų įdiegimas) Sovietų jaunimui 
vykdomas nuo kūdikystės, pra
dedant vaikų darželiais ir pra
dedamosiomis mokyklomis ir 
baigant universitetais, be to, 
lygiagrečiai dar ir bolševikinė
se jaunimo organizacijose.

Bolševikinės jaunimo organi
zacijos, kuriose per jėgą grūda
mas jaunuoliui tas, kaip Stali
nas sako, “Lenino palikimas”, 
yra trys: 1) mažųjų spaliukų 
(nuo 7 iki 9 metų amž.), 2) jau 
nųjų pionierių (nuo 9 iki 15 me

Fro n b) karinės jėgos tirpo ir mažėjo skaičiumi. 
Joms papildyti Rusijos pietuose buvo organizuoti at

jos opozocionienus vadino “Mlado-turkais’. Kiekvie-Jsargos pulkai, nes ten žemes derlingos ir riebalinių 
armijos smegenynu laikomas Generalinis štabas.1 išteklių užteko. Baraku* statė vokiečių belaisviai* iš 

ocj* jis išdirba strateginius karo planus, o tuo tarpu'lentų. Tais laikais Rusijos imperijos karinės jėgos da- 
J;aro mokyklos mokina auklėtinius taktikos. hnosi iš keturių; divizijoje buvo 4 pulkai, pulke buvo

Todėl netinkamas pasiruošimas ir Rusijos lemtis!4 batalionai, batalione — 4 kuopos, kuopoje 4 būriai- 
viską apvertė auk tyn kojomis. Carui Aleksandrui III5 1916 m. apie birželio 10 d., mes gimę 1897 me- 
mirštant Krinie, Livadijoje tais pačiais metais mirė tais buvome pašaukti į armiją, kaip iki šaukiamojo

Atstovas Dervinskis įtikinėjo kongreso atstovus, kad 
jų pareiga padėti visoms pavergtoms tautoms atgauti 

(savo laisvę ir teisę tvarkyti savo visuomeninius ii* kul
tūrinius reikalus. Kongreso nariams jis patarė padėti pa
vergtiesiems kovoti už pagrindines žmogaus teises ir iš
stumti okupantą iš užimtų valstybių. JAV niekad nepri 
pažino Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų pavergimo, jos ir 
toliau turi tęsti tą pačią politiką.i Mes žinome, kad da 
bartiniu metų Amerikoje yra apie milijonas lietuvių. Vi
si žinome, kad,jie yra darbštūs, teisingi ir pavyzdingi 
žmonės. Jie savo darbu yra daug prisidėję prie šio kraš- 

j to gerbūvio. Mes iš savo pusės .turime turėti galvoje ir 
; paskatinti juos siekti laisvės gimtiniam kraštui ir pa- 
; vergtiems žmoniems. -

Turiningą kalbą kongreso atstovams pasakė atstovai 
John Fairy, kurią šiomis dienomis paskelbsime ši) 
dienraščio puslapiuose. Kalbėjo ir-kiti kongreso atstovai 
jų tarpe ir Frank Annunzio. Amerikos Lietuvių Taryba 
visą laiką palaikė glaudžius ryšius su kongreso atsto
vais, juos tiksliai informavo apie dabartinę padėtį Lietu 
voje ir kvietė padėti lietuviams vesti kovą už gimtinio 
krašto laisvę. Kaip matome, pati galingiausioji įstaiga 
Amerikoje pritaria lietuvių laisvės aspiracijoms. Tai yra 
labai didelis lietuvių laimėjimas. Gaila, kad kai kurie lie
tuviško jaunimo vadai, suvilioti bendradarbiavimo su 
okupantu idėja, kursto jaunimą nekreipti dėmesio į Lie-; 
tuvos nepriklausomybės sukaktį. Viena studentė prap
liupo, kad nepriklausomybės minėjimai jai tapo nuobo- tųT V 3) komjaunuolių (nuo 15 
dus, o kitas gudragalvis pareiškė, kad jie jau nustoję praseki 27 metų).

Pagal Agitpropo gerai išdirb- rališkai priešingas (kaip pvz. į

Rusijos nesėkmingas karas su Japonija sukėlė 
Rusijoje revoliucinius sąjūdžius. Pirraante pasaulinia- 
n^e kare nelemtis lydėjo Rusiją, nes Rusijos dvi tė
tuliams armijos, vadovaujamos generolų Samsonovo 
ir Renenkamfo Rytų Prūsijoje buvo sumuštos, išblaš
kytos ir paimtos į nelaisvę, 1911 m. mgpiūčio mėn.

Bet atstovų rūmai Lietuvos nepriklausomybes su
kaktį pradėjo minėti šių metų vasario 16 dieną. Įtakin
gas atstovas, kuris Lietuvos reikalus pažįsta ir kovojan
tiems lietuviams pritaria praeitos savaitės ketvirtadienį 
pasakė kalbą. Jis pareiškė, kad lietuviai nepripažino ca
ro okupacijos, nepripažįsta ir komunistinės. Apie ket
virtadalis lietuvių tautos, artėjant raudonajai armijai į 
Lietuvą, išbėgo į užsienius. Kiti išėjo į miškus kovai tęsti. 
Užsienin išyykusieji lietuviai okupanto primestos sant-į žmonių. Jis yra laisvas nuo bet
varkes nepripažįsta. Jie reikalauja, kad okupantas trauk kokių praeities apsunksimu,

Bolševikinė jaunimo indoktrinacija
tais paima į savo rankas net 
centrines vadovybes.

Ir taip dalis laisvųjų kraštų 
jaunimo, ypač gi baigusio komu 
nizmu apkrėstąsias aukštąsias 

•mokyklas (o tokių mokyklų ir 
JAV apsčiai turime), žiūrėk; ne 
pastebimai- -paružavėja, paraus
ta ir pradeda kalbėti bolševiki
niu žargonu. Taip atsitinka kar
tais net su busuviais “gerais ka
talikais”, kurie dar studentau
dami tarnavo bažnyčiose prie 
altorių “klapčiukais”...

Bet Agitpropas tuo dar nesi
tenkina. Jam negana to, kad už 
sienio jaunimas vien tik būtų 
’ojalus komunistams, kad būtų 
tik liberalus visokioms idėjoms, 
nešskiriant nei komunizmo. 
Agitpropas siekia iš to 'libera
laus”, tuščios dvasios jaunimo 
paadrytį sąmoningus, idėjinius 
ir kovingus komunistus, kurie 
padėtų jam griauti užsieniuose 
v^s dar "žmonių dvasią sukaus
čiusius” ir komunizmą atmetan 
čius ‘senuosius mitus”, kartu 
gi ir kurti jų vietoje "komuniz
mo mitą”...
Bet kaip tatai padaryti? Kaip 

prikrauti liberalų tuščią dvasią 
"Lenino palikimo”? Kaip įra
šyti į jaunuolio "tabula rasa” 
("švariai nutrintą lentą”) "Sta 
lino evangeliją”, kada jis dar la
bai, lyg ir bijosi jų sielos “re
formatorių”? Su tokiu.jaunimu 
Agitpropui sunku darbuotis už
sieniuose. *

(Bus daugiau)

ga gerai disciplinuoti, kovingi, 
fanatiški komunistai, tinką 
užimti Stalino turėtų galvoje 
“senų žmonių) pasenusių ko
munistų) vadovaujamuosius po
stus ir vietas.

Bolševikinė jaunimo indoktri
nacija užsieniuose Agitpropui 
nėra taip lengva, kaip savo že
mėje.

Čia gi tėvų nepasiekia raudo- 
jnojo teroristo ranka. Agitpro- 
j pas čia negali "Lenino paliki- 
mo” prievarta brukti į vaikų ir 

ijaunuoFų galvas, irgi betarpiai 
Į nuodyti jų širdžių bolševizmo 
idėjomis. Todėl čia jam tenka 
veikti visokiais klastos būdais, 
per gerai užsimaskavusius agen 
tus, jaunųjų sielos nusipirki
mui, metant milžiniškas su
mas.

Bet ir šis, tegul ir sunkus, la
bai komplikuotas darbas Aglt- 

| aropui, palyginti,. neblogai se- 
f knsi. Jis ir varo bolševikinę jau 
‘ rimo indoktrinacijų pritaiky
damas prie kiekvieno krašto są- 
ygų, irgi per mokyklas (dažnai 

papirkdamas mokytojus arba 
įsodinęs į mokytojų vietas savo 
agentus) > per universitetus 
(ypač gi per juos pravesdamas, 
gudriu planu, savo agentus į 

I proferūros vietas), net ir per 
(bažnyčias, kartais papirkdamas 
ar savo agentais padarydamas 
netgi ir kunigus.

Agitpropas savo agentus pa
siunčia ir į užsienines jaunimo 
organizacijas, savo principais ir 
idėjomis komunizmui diamet-

ir kitiems sovietų delegacijos nariams tuo klausimu ne- pakenkti, 
būtų jokios abejonės, tai ambasadorius Goldbergas pab
rėžė Voroncovo galvojimo klaidą. Visos iki šio meto bu
vusios JAV administracijos sovietų pagrobimo nepripa
žino, o praeitais metais nepripižinimą patvirtino senatas 
ir atstovų rūmai vienbalsiai

Šitas oficialus Amerikos delegacijos pirmininko Gold 
bergo pareiškimas tarptautinės konferencijos posėdyje 
buvo pats didžiausias praeitų metų Amerikos lietuvių 
laimėjimas. Dr. Kazys Bobelis, šia kryptimi daugiau dir
bęs, negu kiti lietuviai, turėjo būti patenkintas, kai Ame 
rikos ambasadorius stipriu ir nedvejojančiu balsu vi
siems pareiškė, kad Voroncovo viltys neišsipildys, taip 
nebus, kaip jis norėtų. Amerikos kongresas ir Valstybės 
Departamentas yra labai gerai informuotas, kaip Lietuva 
buvo pavergta, ir kaip vėliau visas kraštas buvo prijung
tas prie Sovietų Sąjungos. Tos klastos amerikiečiai neto
leruos. Europos valstybių atstovai girdėjo ambasado
riaus ir senatoriaus kalbas. Gilėjo jų kalbas sovietų 
diplomatai ir Belgrado konferencijos dalyviai Jiems įsa
kyta užčiaupti burnas, ką jie girdėjo, tai įsakyta negir
dėti, bet ar jie pajėgs tokią paslaptį išlaikyti? Apie Ame
rikos griežtą nusistatymą patirs ir kiti Sovietų imperi
jos vergai

Praeitą antradienį, vas. 21 dieną, sen. Charles H. Per
cy senato rūmuose pravedė Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį. Jis apgailestavo, kad Lietuva neprik 
lausoma buvo labai trumpą laikotarpį, bet jis taip pat pa
reiškė viltį, kad ji ir vėl taps nepriklausama. Po Antro 
Pasaulinio karo nepriklausomai tvarkosi visa eilė Azijos 
ir Afrikos valstybių, kai ten buvo baigtas prancūzų, bel
gų, britų ir portugalų kolonializmas.

Sen. Robert Dole atstovų rūmuose trumpai priminė 
apie padarytą pareiškimą Belgrado konferencijoje. Jis 
nurodė, kad jis yra Europos saugumo ir bendradarbia- mena

OpyipKn Arinnrn atsiTnirirrmi fsosto įpėdinis Jurgis. Carienė Marija Feodorovna įsakė amžiaus asmenys. Mūsų malkoviečią susidarė 8 asme- 
U 1 (sūnui Mikalojui sutikti būti imperatorium, nors jis nie nys: A. Ryliškis, V. Kliukas, Petras Sirgedas, Antanas

Iš rkndriaus Ryliškių knygos "Fragmentai iš pra- kuomet nebuvo Valstybės Tarybos posėdyje. Mikalojus Žala, Mykolas Jackevičius^ Petras Lel ei va. Jonas Vy- 
buvo žemo ūgio išsilavinęs ir kerštingas. 4 žinis ir Rukšėnas (vardo neprisimenu). Mes Dolgovi-

Pirmas pasaulinis karas prasidėjo 1914 metais čių rišo valsčiaus naujokai buvome nugabenti į Ros- 
rugpiūčio 1 d. Rusijos imperatorium bu\x> Mikalojus, tavą, prie Dono miesto, j 249 pėstininkų pulką kari- 
II, Krašto apsaugos ministru generolas Suchomlino- niam apmokymui. Jamč sudarėme 1-ją naujokų puopą. 
vas, o užsienių reikalų ministru Sazonovas. Bet lemia- Rostove (Don.) buvo 1 atsargos pulkai 187, 249. 252, 
mą vaid. vaidina Rusijos pasiun. Belgrade Mikalojus 1255. Kokias divizijas fronte jie papildė nežinau. Mūsų 

pakrantės tro j Bartrigas. kuris atsilankęs Austro-Vengrijos pasiun 
P 1 k- 1 hnybėje ir išgirdęs apie Austro-Vengrijos ultimatumą 

^jiaj, Serijai, čia pat mirė. Jo netikėta ir paslaptinga mir- 
PriL'H- sudarė palengvėjimą ne tik Vier/'je ir Berlyne, bet 

| ir pr.eiame Belgrade.

eities miglų”
Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškio tėv 

(Tęsinys)

Be paliovos čirškė svirpliai ežero pakrantėse. Iš 
užu ežero kilo didelis žalsvas mėnulis, liedamas savo 
žalsvą fantastinę šviesa ant miško 
besiu. Naktis buvo įdomi. Norėjosi žiūrėti j 
kurioje viskas buvo keistai nusidažę, o daiktų 
ištįsę. Ežeras paryčiam pradėjo alsuoti vėsa, 
nęs miegas merkė sunkias akių blakstienas.

I PASAULINIS KARAS

joms žlugus, Nikolai Jfikolajerič buvo paskirtas Kau
kazo fronto vadu prieš Turkiją o Vakarų fronto va
du pasiskyrė pats caras, kurio štabui vadovavo gene
rolas Aleksejevas. Bet caras užmiršo, kad Alekseje- 
vas buvo generalinio štabo Akademijos profesorius, 
žymus generolas ir mladoturkas.

Carienė, likusi Petrapilyje, pradėjo su Rasputino 
pagalba skirti ministrus, tas papiktino visuomenę ir 
caro pusseserės vyras kunigaikštis Jusupovas su ku
nigaikščiu Vladimiru, monarchistu Puriškevičium ir 
kitais įviliojo Rasputibą į Jusupovo namus, čia jį pir
ma vaišino pyragaičiais su stipriais nuodais bet nuo
dai seno Rasputino neveikė, tuomet pradėjo šaudyti. 
Taiklumu pasižymėjo gvardijos karininkas Sukotinas. 
Pagaliau kraujuojantį Rasputiną ta riša Jusupovo kom 
paoija susupo į kruviną kilimą, nuvežė prie Novos 
upės tilto ir nuo tilto įmetė į upę. žvejai savo tinklais 
aptiko lavoną. Policiją tardė lėtai, net visą sarusio mė
nesį Mat. carienė neturėjo teisės bausti caro šeimos 
narių savo nuožiūra. Pagaliau iš vyriausios kariuome
nės būstinės į Petrapilį atvažiavo caras (Dievo patep
tasis — sakydavo Petrapilio aristokratai). Jis visuš 
aristokratus iš Petrapilio išsintinėjo j dvarus Rnsijo- 
je, kadrinius gvardijos pulkų karininkus išsiuntė į fron 
tą. Tokiu būdu savo sosto ramsčių nepalikdamas Pet
rapilyje. Tuomet karininkai mladoturkai skubiai mcz 
gė ryšius su žemesniųjų klasių bohema. Ta bohema 
taip susidarė. Prieš Japonijos karą Rusija buvo sus
kirstyta maždaug po 15 tūkstančių gyventojų valsčiais.

(Bus daugiau)
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Pacifiko šauliai kviečia talkon * * 1* f —1 1

narni pas lietuviški] knygų pla^
Valan- Gr. Valančiui, Los Angeles šau tintojus kolonijose (I t. $12Vyskupo Motiejaus 

čiaus mirties šimtmetį 1975 me
tais minint, dr. Grigas Valan
čius, iš tos giminės kilęs, buvo 
paragintas apie šį Garbingą 
Žemaitį parašyti išsamų vei
kalą. Jis nieko nelaukęs grie
bėsi darbo ir surinko, giminių 
Lietuvos talkinamas, daug nau
jos medžiagos, niekur likšioi
nepaskelbtos^ veikalas išsiplė-’kojų po šimtinę^ po $50 Dr. 
tė į 2 tomus. Viso apie 1250} Vinco Kudirkos kuopa ir kun.

su J. Prigulbinskas, po ^25-Vana 
gaiėio š. kp., J. Valauskas, J.

Hų Juozo Daumanto kuopom II t S10). Paštu galima užsisa- 
nariai — kp. patarėjui, talkon kyti pas autorių. (Gr. Valan- 
atskubėjo tos kuopos valdybą Jčių, 3111 Ettrick Str., Los An- 
su pirm. K. Karuža. Jis surinko gėlės, Calif. 90027) ir pas J. 
tam veikalui per dalin. kuopas Daumanto šaulių kp. pirminin 
ir šalia kilų, virš, $1.200. Prel ką (K. Karužą, 3675 Monoti 
J. Kučingis, j 
pirm. V. Tamošiūnas, šauliai 
A. Galdikas ir K. Motušis au-

SPRNGFIELD, IM. — Illinois 
•seimo pirmininkas Robert Blair, 
.respublikonų kandidatas j valst. 
j kontrolierius, sekmad’enį pa- 
; reiškė, kad jis yra priešingas 
į planuojamam valstijos valdiniu 
kams algų kėlimui.

f Gubernatorius Thompsono 
paskirtoji algom studijuoti ko
misija rekomendavo algas padi
dinti: gubernatoriui iš 50,000 
iki $75,000; gubernatoriui lei
tenantui ir general prokurorui 
iš $42,000 iki $65,000; valst. 
kontrolieriui ir valst. iždininkui 
iš $40,000 iki $55,000 ir ke
liems departamentų viršinin
kams iš $44,000 iki 60,000.

Daugelis pačių valstijos legi- 
■ slatūros narių taip pat siekia 

pakelti algas, nes iŠ $20.000 me
tinės algos neįstengią išlaikyti 
šeimų.

"Jis yra man pasakąs: Gana tau mano malonės, nes mano jėga tobu
lai pasireiškia silpnume. Todėl aš midų noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus toga gyventu manyje" — 2 Kor. 12:9.
Brangūs prieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai žinokime, kad Tas. kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus. suteikė mums dalį savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

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

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŽV. RAITO TYRINĖTOJAI.

V AVAV/iWAViV A'A %VAV///?«VAV//mVm^^AWwWAVi

Mažeika E/Evans
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Tai. PR 8-122^
Ol'ISOVAL.; pirmi, an trad., trečiad 
ir peoKt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
2iais 2-4 vai popiet ir kitu laiku 

c . pagal susitarimą.
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Tikįinės- kad liet knygos 
mylėtojai įsigis ir šį v 
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šauliai ar kitos org-jos suor
ganizuotų - knygos 

r pristatymą savo lie
ki, knyga užsiprenumeravo iš tuviu kolonijose-visuomenei.

Persiuntimas knyeos — po 50l augalas yra raudonmedis, pa- 
c. Tikimės^ kad liet knvgos ---------- ----- ------------- — •; r

Laidotuvių Direktoriai

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

vadintas Gen. Sherman vardu,

didelio formato puslapių 
500 iliustracijų.

Atsirado sunkumai šį dvi to- ir A. Pumpučiai, K. česna ir Didysis 
mį veikalą išleisti. Nuostolių 1 
bijodamos, komercinės leidyk 
los nesiskubino rizikuoti tokio 
didelio darbo imtis. Pagalbos 
:š šalies nesulaukęs autorius 
atidavė I dalies ("‘žemaičių 
Didysis”, I t. 672 pusi., 252 
iliustr.) tekstą ofsetu rinkti 

’ nažutei “Mūsų Lietuvos” spaus
luvėlei Sao Pauly už jam pri-| iš d-rų A. ir EI. Razmų, iš “Lie mų savininkų draugijos valdy

tu vos Dukterų-* Čikagoje, kun. bos atstovai:; Juozas- Skeivys,’ 
5Iartihkaus? kuri. J. Steponai- Ignas Petrauskas^ Stasys Patla 
čio ir po mažiau iš kitų; gauta ba ir Vladas Garbenis vasario 
prenumeratorių iš šaulių kuo- 16 <L buvo nuvykę pas 15 war- 
pų narių ir kitų. * do aldermaną Kenneth B. Jak-

Los Angeles šaulių J. Dnu. sy. Jie išsakė Marquette Parko 
manto kuopa kreipėsi į LšST apylinkės gyventojų, rūpesčius: 

dėl vis didėjanČiū kriminalinių 
įvykių, nykimo mūšų kolonijos, 
vandalų siautėjimo, naujų zo
nų, per lengvai duodamų pasko- 
Ip su 'TedefaLinsurance” garan 
tijomis tieriis .nuosavybių pir-j

ankšto. Pats autorius gavo pa
ramos pažadais iš kai kurių 
savo bičiulių (tūkstantinę iš 
prof. Almino Nebreskoje), 8500 
iš sesers ir švogerio NElėnų Pen 
silvėnijoje, $300 iš A. ip D. Po-į 
1 įkaičiu, $250 iš B. ir M. Star-, 
k n Santa Monicoje, po šimtinę}

vertingą nacionaliniame parke,
California valstijoj. Jis yra virš 
272 pėdų aukščio, o liemens sto- 

"žemaičių 5 aukštyje yra 79.1 pė-

EUDEIKIS
Kazys Karuža

Pasitarimas su 
aldermanu Jakšy
Maquette Parko lietuvių na-

dos. Apskaičiuota, kad jo me
dienos užtektų 40 bungalo na
mams po 5 kambarius. 1968 m. 
apskaičiuota, kad jis sveria 2,145 
tonas. Aukščiausias raudonme
dis yra Redwood Greek Grove.1 
1964 m. jo aukštis buvo 367.8 
pėdos. Washingtono valstijoje 
aukščiausias raudonmedis yra 

}310 pėdų.

GAIDAS DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

einamą atlyginimą. Ten labai 
ilgai rinkimo darbas vyka< kol 
pagaliau I tonią “Darbininko’* 
spaustuvė neseniai Brooklyn^ 
tvariai išspausdino.

Apgailėtina, kad rinkėjai 
Brazilijoj paliko gana
įeis aisylų korektūros klaidų

daug

luvos Dukterų'’ Čikagoje, kun. bos atstovai: Juozas Skeivys,'

'. V-bą ir visas, šaulių kuopas 
as tačiau su kaupu kompensuol prašydama talkinti jai knygą

2150 West 63rd Sf^ Chicago HI. 6062$ 
. Tefef.. PRowect 6-50M 

r—■■ ■—■■ ■
Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
3443 WEST 63rd STREET 

Telfonęi: PR 8-0333 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene D rishi v 

’ - krautuvė. 
. THE DAISY STORE

9yl6 Southwest Hwy Oak Lawn

a įdomios medžiagos ir iliust
raciją gausumas. 2-je daly lo
kių techniškų nefobultmių ne
bus.

Į knygos išleidimo sunku 
nūs patekusiam autoriui dr

P E 6R KAUSTYMAI

MOVING
- L« Idifnel — Pi I ne a para ūda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
TH. WA 5-8063

Išplatinti. Tą kvietimą talkon 
šia proga vėl kartojame* 2 — 
ra dalis (‘"Žetnaičių Didysis” 
farp rinktinių, apie 570 pušį 
ir 250 iliustr.) pasirodys visai kėjams,. kurie. neturi reikiamų 
netrukus, ją galima ir i'šanks- kvaKfikačijiį, mokesčių, stabili

zavimo ir kitais svarbiais, 
čiančiais naihų savininkus bei 
Visos apylinkės gyventojų 
kalais. / - 

j Aid. K. Jakšy /pažadėjo savo 
| nuoširdžią paramą minėtus rei- 
j kalus sprendžiant ir priminė- 
kad jis visada priims pageida
vimus ir darys viską, kiek joj

e Pi etų Afrikoje augantis ge 
ležies medis — ironwood yra, 
sunkiausias. Jo lyginamasis svo 
ris yra 1.39, o kubinė pėda sve
ria iki 93 svarų. Žinotina, kad 
kamščio arba korkos kubinė 
pėda sveria 15 svarų. Kuboje a u- ( 
ga lengviausias medis. Jo me-1 
dienos kubinė pėda sveria tik 
du ir tris ke t tirtąsias svaro.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS ffi SŪNUJ
U’Tri KUN ERA J

MOVING
Apdraustis per kraustymas 

iš painę iKtumy.
ANTANAS VILIMAS

1 < Tel. 376-1182 arba 376-5996
a 1 ■ ' ■ ■■■"... .. ——————

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos Iš W0PA, 

1499 kiL A. M,
Lie tuvi v kalbi: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

V*d«|a Aldona Diukvt 

T»l»f.: HEmlock 4-2413 

7lS9 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 60629

SUSIRINKIMU

liė-

rei-Fruit-Filled Fantasies

aoM>
Street 

6-2345-f
VV. list 
GRovehiB

aUtn Avev, Cicero 
rOwnkaD 3-2108-7

4533
Telef

<410
Vdef

(■RYS tiODERMISKOS" KOPLYČIOS
UKSi E rUTOMOBILIAMfc PASTATYT)

8354 So. HALSTED STREET Phone: T Ard f 74*11

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

M leKpouu Mdrtoa "* 
Natunk SoMona

— MAUJIVHOA, CHICAGO A AL —WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 1973

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
5397 So. LITUAMCA AVENUE. Phone: YArde 7-3401

the professional too, for that matter, is turning Increasingly to 
, “turnings*—or architectural spindles as they*re known in the 
trade—to provide Innovative and tawglnatlw tenches M the 
home.

Architectural spindles—yes, 
toeyfre the same products 
wMeM toed to be known m 
balustrades in atflirrtoee now 
are available in a variety of 
dtte afid stfl*- the akTa 
the limit When it comet to 
the dčcGratfvą nsės to WMeh 
tbeyYe dost being put

Architects, interior designers 
and “do-lUyeersHfigy’ find 
the aptodtea a versaMJA stytMi 
tod toexpetoive W to Md 
character to a Mm or offim 
indoors or cut,

Bptndlfli tr» being toed m 
eandle holders er temp taato 
as room dividers. aitai end 
valances, or as legs lor coffee 
MfaS WMfil fat b^wi

PETRAS BIELIŪNAS
>348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

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

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS 
(LACKAWICZ1

4424 WEST 69tfi STREET RKpabUc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VLtIdU 7-8471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Pilot Milk, H. 974-4413

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, UL Phone: OLympie 2-1003

Enjoy the fruits of summer^ labor — with a delectable aotf 
ertam dressing. Simple to fitoke and delirious to term, M a 
fantssfic accompaniment to tf platter fresh fruit — grape®* 
strawberries, cherries, apples, plums, peers, 'ptneappie, apaicot* 
•ndkiwL

Developed by home economists for Morton Salt Compenye 
the dressing^ quick, pick-me-up fl^ror comes from a combine* 
tion of bream sngaz and Mortod*Natnre*i SeaeonAeMonfag 
Wend.

Other salad tips? To please the eye aa well as the taste buds, 
vary color, shapes and sues oC different fruits (or wgetabtea) 
On the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip dices or wedges 
of appUs, peaches, nectarines, pears and some phitBS )a IfltooB 
Juice*

SoUt Cream Dressing for Fresh Finite
1 (S^ouee) carton sour 

cream
M eop firmly packed

brown sugar
Combine all ingretfienta In small bowl; fail tdL UM In 

Be tafrigwetw Makes about 2/3 cu^

Utenos Draugiško Klubo susirinki- 
mas įvyks š. m. vasario 22 d.. 7 XX) 
vai. vak. Šaūliti nariuose, 2417 43rd 
St Po susifrhkimo bus va^ės.

E. Brokevičius, rašt.

Chicagos Lietuvių Suvalkiečiu Drau 
gijos metinis narių susirinkimas įvyks 

: penktadieni vasario 24 d.t 7 v. vak..
- . j Vyčių salėje, 2455 W. 47 St. Nariai

galia leidžia, kad pagelbėjus, i prašomi atsilankyti, nes m daug 
Atrodo, kad mūsų aid. koope-; stt[rth» reikal’» aptartL Bl«■ • t. aTTvngys

Sawn hi half, they ire betac 
BMxmted cxi yxHv tod fkxx* 
m decorative elemento, wd 

pitot holder* or w- grille 
elffisento.

K A. NM Oo. SreretL 
the ’enrldV Mrgest 

mtoufacturer of architectural 
splndfeg, produces these dee- 
orator ftran In nine different 
ftyton, three different thick
nesses and in heighto front TU 
toehea to etoh t feet.

The ^to<Bee art nade of 
Mtoeted tonta, toed 
on hopper-fad tetom, Tided 
to < tmooCh finish then ahrtok 
wapp*! te elmr. protoettw 
ptaetfa. A teoehme on spindte

Ckicagot
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.



Augius

Standard Fed.

gė įvyks kovo 5 d. Jaunimo Cen-

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8334

Didžiausios kallkj
r.LAVIN&SONS,INC.! pasirinkimai

3426 S. KEDZIE A VE. pas vientaieU
An equal opportunity employer

LIETUVOS AIDAI

PAVARDE ER VARDAS

1DRESA3

AR JAU PASIBARATE 
SAVO TESTAMENTĄ ?

ĮTEIKDAMAS
SAVO AW<

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

Kuri
Bet

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL S0608

I jail Frank Ztpollt 
i QOS Vi W.^Sfh St 

GA 4-S&54

Insurance, Income Tai
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYB1S

Pardavimas Ir Taisymas 
2444 WEST 49th STREET
Talats REpublIe 7-1M1

Siuntiniai Į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer Ar*. 
Chicago, m. 6OS32. Tai YA 7.59S0

— Panamos prezidento bro
lis apkaltintas narkotikų parda 
vinėjimu. Į JAV jis negalės 
įžengti.

J U-TOSOS PROf
GERA! VERTIMU 
DIDUMĄ TIKSLO, 

KURIAM J! SKIRIAMA. 

liMw laisvė!

Siunči m  ----------- SoL pren<m«rataį F uh ilk j tnlc
vajaui proga paremdama* lietu vilką tpauda.

Televizijos programą praves 
Eugenijus Būtėnas. Lietuviai 
Televizijoje pusvalandis lietuvių 
kalba yra transliuojamas kiek-; 
vieną sekmadienį, 8:30 v. v. iš 
26 stoties. •. į

♦ Lietuvių Opera šiemet sta
to Verdi operą “Nabucco”. Jos 
spektakliai Įvyks balandžio 1 d. 
8 vai. vak., balandžio 2 d. 3 vaL 
popiet ir balandžio 8 d. .8 vaL 
vak. Marijos mokyklos audito
rijoje. Diriguoja Alvydas Va- 
saitis. Dainuoja — .solistai ’.Da
na Stankaityte, 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-

į mi Vaznelių prekyboje, 2501 
W. 71st St. Telef. 471-1424.

• Jei norite susipažinti su 
Naujienomis, prašome atsiųsti 
administracijai savo adresą ir 
Naujienos bus siunčiamos dvi 
savaites nemokamai. Skaityto-i 
jai prašomi atsiųsti adresus tų 
asmenų, kurie norėtų susipažin-1 
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.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky Ir Darbi nlnkly

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

M. i I M K U S 
Notary FvWk -

INCOME TAX ŠERYICI 
41W S, Miplmd TeL 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, gl mini v 
Hkvivtlmil, pildomi pllletyMc pre- 
žymai ir kitokį blankai

Namai, žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PATIKSLINIMAS
š. m. Naujienų Nr. 42 at

spausdinto straipsnio “Maskva 
Vatikanas” autorius yra J. Pi

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

111. 60629

EL ECTROS ĮRENGIMAI, - 
PATAISYMAI

Turiu C h tea g os miesto leldhną, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559 -

REIKALINGI VALYTOJAI
Priimami patyrė dženitoraius darbuo
se vyrai ir moterys dirbti Chicagoje 
ir jos priemiesčiuose.

Reikia turėti savo transportą rijos 
priemones .

Kreiptis asmeniškai nuo 
3 iki 6 Vai. po pietų.

KIMCO CORP.

Ūetzrrį kslHntoką
Chte»<o> 

^.NORMANĄ 
į-įA.BURžniNA

(’•t***0*) * 
S77-MA9 

0~to)

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

' X.

Apply —

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

[An equal opportunity employer

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 Employ

. — Izraelio kariai Įsiveržė į 
vieną Libano kaimelį, kad išva
lytų iš jo palestiniečius. Vėliau 
izraelitai grižo i Izraeli.

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

863-3879

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Ralkla___

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS r > 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, 111. VIrginia. 7-7747

D i M I ŠIO
42—40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui aufomobllle 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptu
c A. LAURAITIS 
W 5e. ASHLAND AVL 

52M775 A ‘ \

Jnauskas, Vasa— 
šventęs savo 80 
atsigulė šv. Kry- 

(4)4 kambaryje, 
gydytojų priežiū-

Tiktai pirmadienio vakarą 
paaiškėjo, kad Kipro preziden
tas Spiro Kiprianou, norėdamas 
vadovauti deryboms su teroris
tais, 50 minučių besitesiančia- 
me susišaudyme buvo Lamakos 
aerodrome, lėktuvų judėjimą 
tvarkančioje būdelėje. Jis aiš
kiai matė, kas darėsi Lamakoje 
ir girdėjo zvimbinčias egiptie
čių kulkas. Kai buvo paleistas Į 
Egipto lėktuvą Kipro artileri
jos šovinys, tai lėktuve buvę 45 
Egipto kareiviai nutarė pasL 
duoti Larnakos policijai. Sek
madienio naktį Egipto kariams- 
buvo leista grįžti Į Egiptan pir
madienį egiptiečiai išsivežė vi
sus užmuštus. Kipro salos pre
zidentas įsakė egiptiečiams dip 
lomatams apleisti salą. Egipto 
prezidentas Sadatas įsakė Kip
ro diplomatams išsikraustyti iš 
Egipto. '

padėti teisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Well* 
peržiūrėta, f<Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legaliSkomls formom!*
Knyga ra formomi* gauna 

tna ‘NadjienQ' administracijoj 
Knygos kaina S3_ Su legaliiko 
mis formomis — 13.50.

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

WATCHMAN 
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.

siiotinas nariu su- — 
lu7<S-79 m. valdo-’ 

‘janams išsirinkti . 
įtarti be* nustatyti, r 
26 d., sekmadienį, fe 
Vvrių salėje, 21.55,1

• • i • »• - » JĘ<■ anai kviečiam: g 
i trintieji unifor- S 
ja uniformuoti. Po 
jus dalyvavusių ben

Kuopos valdyba

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
ŠUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

ntioniiiiinkua
4243 W. 63rd St, Chlcs$« 

Tel. 787-0600.

BALTAS SNIEGO PARKAS

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

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tų mūras ir garažas. įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal- 
dvmas bei kiti priedai. Tuoj galima 
uiimti, grafoje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900. v \

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
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. Marauette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

' Į

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQurm GIFT PARCEL! HRVICB 
LM1 W. 4Wi St„ Oik»r°, III. _ TH. WA M72T 

XKU $«, Ft. Chic**,. IIL 4A4O*. — T*L 2SMW
V. VALANTINAS

— Kalbininkas prof. dr. Alf
redas Sennas, gimęs 1899 m. ko
vo 19 Prancūzijoje, mirė vasario 
9 d. Ashford, Conn. 1921 m. jis 
atvyko Lietuvon, dirbo Eltoje^ 
mokė gimnazijose ir studijavo 
lietuvių kalbą. 1930 m. atvyko 
Amerikon, dėstė Yale, Wiscon
sin ir Ph i la del ph i j os universi
tetuose iki 1969 m. Liūdėti liko 
žmona Marija (Vedlungaitė) ir 
sūnus Alfredas.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIJA NOREIKIENJ

2608 Wert 69tt SL, Chiex«o, m. 60629 • TH. WA 5-2787 
Oldelli xslrintlmts rOUer tvilrlų proti*.

MAISTAS Ii IUROPOS SANOtLIŲ,

— Hildė Kuzienė išrinkta Lie
tuvių Ev. Tėviškės parap. Mote
rų Draugijos pirmininke, Ela 
Mikaitienė — Vicepirm., Erika 
Holenderienė — sekr., Mėta Ja- 
kovičienė — ižd., Mėta Meije- 
rienė —- ižd. pavaduotoja, Eva 
Panavienė ir P. švaršlienė — 
ūkio vadovėmis, Lydija Klimie- 
nė — valdybos nare._. Jaunimo 
ratelio pan joj on valdybon iš- 
rinktin: Betina Petrelytė, Indrė 
Jurkšaitytė, Dana Galinaitytė, 
Lydija Jonušaitytė, Robertas Se- 
daitis ir Erikas Kasiulis.

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-1 a ir 
Talman, $27,500.

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

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

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

50 AKRU Žemės Lemonte, $10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

MAINTENANCE 
MECHANICS 
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background c 
conveyor systems, overhead cranes.

hydraulic systems and other 
plai-t machinery.

Welding experience also required.

—Jonas Kutra, Santa Monica, 
Cal., teisininkas ir Real Estate 
brokeris, veiklus visuomenėje ir 
Valstiečių Liaudininkų organi
zacijoje, kiekviena proga pare
mia Naujienų leidimą. Dėkui 
už penkinę, atsiųstą už kalen
dorių.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

—— American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą-ir kitus kraštus: 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

Dikui Povilui Naujokui Iš 
iring ii py linkės už $7 auką, 
aslą prenumeratos pralęsi- 
proga.

New Yorko Lietuvių Atle
tų klubas pagyvino savo veiklą 
ir ruošiasi dalyvauti Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse birže
lio 28 liepos 3 Toronte. Narių 
bei suinteresuotų informacijai 
leidžiamas biuletenis.

Gen. T. Daukanto Jūrų sau

S, KAZE BRAZDZIONYTĖ, 
PROGRAMOS VEDtJA

J/ WOPA 14<M) AM Fit at 9:30—10:00 p. m. 
WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.

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

NAUJŲ SKAUYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet ruėjo 63 metai. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuviu dienraščio rteigėjus bei lietuviško? xp<udof ?innt 
am: ir itilekant būtinai porritiz imžlnin lietuvybės lilDdmui tkel 
biamaz Hinjlen^ platinime rajut

tvirtai jtevl Ir kavcfc if LJetiTvw ttim
Ir h»<ldėč>j&4» 1 tindiriui m «kup»ntalf v jz IxHIe 

iLadadx

fAUJIENOS palaike vixxf lietuvių aeaokratinez grupei, bertai Izftfts 
rijai ir remia vijų lietuviu bendruoriui darbui bei tūalua.

KAUJEENG3 atstovauji tyliąją lietuvių dauguma Hali wimetlmo, reto 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos. 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie I 
nas yri mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi 1 visus lietuvius pasekti lietuviško? 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos Išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvei ir jos Žmonių gerovei, riekiant riruotino He 
taviŠku reikalu reneaacsa.
KUKUOJA: Chlc»go|a Ir Kanadoj* met*m — $30.00, metu — S1C5I 

trims mčn. — M30, vienam m4n. 53.00. Kl*ow JAV vivfoic metami 
— $26.00, puiri mvty —■ SI 4.00, vienam min. — t2_50. Užsieniu* 
M — tlLOO mvtama, Jusi pažinimu! siunčiama aavaUy n«mritamal

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

LARNAKOjĖ ŽUVO___ į

j ( .. {Atkelta iš 1 j.yL)
į’ Palestiniečiai pasidavė lėktuvo^ 

kapitonui 

palestiniečiai, nušovę Egip« 
T] žurnalistu Šilai, parutę ant 

| žemės gulinčius ir pagalbos be- 
i kaukiančius egiptiečius, palei- 

?ATvJtS d° įkaitus ir patys nuėjo pas 
j lėktuvo kapitoną, kuriam iki to 

kP me^° įsakinėjo, atidavė revol-
y - į verius, bombas ir prašė suteik- 

j jiems globą. Lėktuvo kapito- 
nas paėmė ginklus ir įsakė 
jiems pasilikti lėktuve, k^pito- 
no kabinoje. Teroristai jam pa- 

įVH 53 2 sakė, kad jie taip elgiasi pagal 
Irako, kuriuo jie vi- 

s^. palaikė radijo ryšius, 
f į Jie pranešė, kas darėsi Larnako 

* aerodrome.
wk I Kpro prezidentas buvo 
ČJVY i aerodrome

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

Grraži, 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:

— Antanas Bacevičius, St. Pe
tersburg Reach, Fla., pratęsda
mas prenumeratą, atsiuntė pen
kinę Naujienų paramai. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė Nau Į 
jienas 2 įnėn. tinkamesniam su. Į 
sipažinimui, todėl pavardės pra-| 
šė neskelbti. K. Valavičius iš | 
Melrose Parko atsiuntė S4 už 
kalendorių. Chicagos vakarų 
priemiesčio tautietis užsisakė 
Naujienas vieneriems metams 
ir įteikė penkinę jų paramai, bet 
pavardės prašė neskelbti. Dėkui 
visiems. Visi skaitytojai pra-į 
šomi remti Naujienas ir jas pla_ Į 
tinti. Visi lietuviai kviečiami su i 
jomis susipažinti ir užsisakyti. 
Platinimo vajaus proga Naujie
nos siunčiamos susipažin iniui 
2 savaites nemokamai.

— Stasys Grigaravičius, \Ve- 
field. \Vis., buvęs LB Marque! 
Parko apyl. kultūrinių rengi u 
vadovas, atsiuntė lokį laišk: 
“Tapau fannor’u. tai kaip na 
jakuriui atsirandi visokių snu 
kių reikalų, kuriuos r< 
likti, ypač prieš 'žiemą 
yra šalta ir laižai gili 
nesigailiu. Visi bėg: 
kraštus, o mane visa 
šaukė Šiaurė. Apie ta 
parašysiu, sudėdamas visus ge
nimus ir blogumus. Kartu su 
prenumerata siunčiu Š2 už kalen 
dorių ir 88 Mašinų fondu, linkė
damas Naujienoms geros sėk-’,no 
rnės. o darbuotojams geros svei 
katos dirbti Lietuvos laisvei ir 
visų lietuvių gerovei”. Dėkui už 
laišką ir už auka.

Taupymo jais. Taip pat bus rodomi kaip 
B-vė-praneša, kad kovo 3 d. pa- kurie eksponatai bei Mugės pa
grindinio pastato kieme, 4192 ruošiamieji darbai. Kaziuko Mu 
Archer Avė., Miesto mero įstai-J 
gos Pensininkų ir luošųjų rei
kalam s au tom ob įlyj e t ik rins
klausą bei duos patarimus Coun 
tv Homestead mokesčiu suma
žinimo reikalais taip pat išdavi
nės RTA busams papiginimo j 
pažynfrėjimus. • '

— Dr. Jonas Inčiūra iš Toron
to, gavęs daktaratą iš matemati
kos mokslų, pakviestas Wind- 
soro universiteto profesorium.

0 šį sekmadienį, vasario 26 
d. Lietuviai Televizijoje progra
moje bus pokalbis su Čikagos 
skautų Kaziuko Mugės rengė-

BEST THINGS IN LIFE
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REIKALINGAS DŽENITORINIŲ
PATVARKYMŲ SUERVIZORIUS

Reikia kalbėti angliškai ir lietuviškai, 
taip pat turėti patyrimo kontrakto- 
rinio 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 Tom Harbtek.
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